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Közlési feltételek / Guide-lines for Authors
A Magyar Sporttudományi Szemle évente 4 alkalommal jelenik meg, és sporttudományi tár

gyú cikkeket közöl magyar vagy angol nyelven. A kéziratokat egy példányban, kettes sortá
volsággal. az A/4-es lap egyik oldalára 12-es betűnagysággal gépeive kérjük elkészíteni. Ha
azonban lehetséges - s ez a közlésre történő elfogadásnál előnnyel jár - akkor számítógépes
adathordozón (1.44-es floppy-lemezen) ís kérjük az anyagot. A dokumentumokat "stílus" al
kalmazása nélkül Winword, a táblázatokat Excel formátumban, a grafíkonokat, ábrákat sok
szorosításra alkalmas nyomaton várjuk. A kézirat, táblázat, ábra azonosításához kérjük az
összes információt megadni (könyvtár-, file-, munkalapnév stb.) A kézírat gépelt terjedelme az
5, az ábrák, táblázatok a 3 gépelt oldalt ne haladják meg. A táblázatokat és ábrákat a szöveg
től elkülönítetten, táblázatonként és ábránként külön lapokon kérjük 2 példányban mellékelní.
A táblázatokat fölül, az ábrákat alul számozással és eimmel kérjük ellátni. Az ezeken esetleg
szereplő jelek, rövidítések magyarázata is szerepeljen, azaz: a táblázatok és ábrák a szövegtől

függetlenül ís érthetők, értelmezhetők legyenek. A táblázatok, ábrák eimét mindkét nyelven
kérjük megadni (Pl. 1. ábra /Fíg. 1.. Térd feszítés, hajlitás/ Knee extensíon, flexion). A táblá
zatok és ábrák helyét, ezekre a szövegben hivatkozva (pl. 2. ábra) jelölní kell.

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

összefoglalót, angol nyelvű cikkhez magyar nyelvű összefoglalót kérünkI Az összefoglaló a kér
désfeltevést, az eredményeket és a következtetést tartalmazza és maximálisan 5 kulcsszóval
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 lábjegyzete~. 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 fq!yóirat neve, a Iapszám, a terje
delem: kezdő és befejező oldalszám. Pl. 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 oldalszáma. PI: CARL, K. (1983): Training und Trainingsleh
re in Deutschland. Verlag Karl Hofmann, Schorndorf. 298 p. A szöveg közben a hivatkozás a
szerző(k) nevével és az évszámmal történjen, pl. FRIEDMANN (1999).

Az irodalomjegyzék után kérjük megadni annak a szerzőnek a teljes nevét, titulusát, mun
kahelyének nevét, címét, (telefonszámát, e-maii címét) , akit az esetleges érdeklődők további
információkért megkereshetnek. A szerkesztő
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Szegények a gazdagok is
Helyzetkép a magyar sport gazdasági állapotáról

Even the Rich are Poor
Report about the Economics Situation in Hungarian Sport

I Forrás: TeleMédia felmérése - 1995.aug.21. Magyar Hírlap
2 Forrás: Társasági adóbevallások

Nagy József
Nemzeti SzabadidősportSzövetség, Budapest

Összefoglaló

Jelen tanulmány a magyar sport hely
zetét közvetlenül meghatározó gazdasági
feltételek és körülmények vázlatos be
mutatására tesz kísérletet. A vállalkozás
nehéz, mivel évtizedek óta nem alakult ki
a sport szakterület szereplőit és gazdasá
gi tevékenységük számbavételét egyér
telmúen lehetővé tevő korszeru statiszti
kai rendszer. Ez jórészt a jogi, fogalmi
kategóriák sokszor jogterületenként elté
rő definiálására, illetve pontatlanságára
vezethető vissza. A tanulmány azt illuszt
rálja, hogya sport így a sport gazdasági
szerepe, a sport piaca, a résztvevők gaz
dasági teljesítménye nem kutatható
eredményesen csak statisztika módsze
rekkel. A fellehető információk sokszor
empirikus kiegészítésre szorulnak, mely
hez alapot a sport működési és megnyil
vánulási formáinak ismerete adhat.

A dolgozat első részében a szerző a
sport gazdasági szerepét; a második
részben az állam és a sportgazdaság vi
szonyát tárgyalja. Végül azt elemzi, mi
lyen a sportvállalkozások helyzete a mai
Magyarországon.

Kulcsszavak: sport piac, sport vállal
kozás, szponzorálás, állami támogatás,
adómentesség, egészségügyi kiadások.

Summary

This paper attempts at giving a brief
overview on the economic conditions de
termining directly the situation in con
temporary Hungarian sport. This task is
diffícult enough since there are no offici
al statistical data, which would facilitate
to take into account the actors in Hunga
rian sport and their economic activities.
This problem is mostly rooted into the
ambiguous and not precise definition of
several basic concepts and legaJ catego
ries, which are often used with different
meaning in the different areas of law. The
paper illustrates that the economic role
of sport, the sport market and the econo
mic production by the participants can-

not be studied successfully only by sta
tistical methods. The existing informati
on often have to be complemented by
empirical data based on the various
forms of the functioning and manifestati
ons of sport. In the first part the econo
mic role of sport, in the second part so
me issues concerning the relationship
between the state and sport economy
are discussed. Finally the situation of
sport enterprises in today's Hungary is
analysed.

Key-words: sport market, sport en
terprise, sponsorship, state support, free
of tax, health care expenditure.

I. A sport
gazdasági szerepe

1.1. Hazánkban 1995-ben minden har
madik családnak voltak sporttal kapcso
latos kiadásai, átlagosan 1800 Ft/hó
nagyságbanl. Ez akkor 21-22 Mrd Ft
sportpiaci keresletet jelentett, ami mai
értéken - az elmúJ évek inflációs rátáinak
figyelembevételével - 45-50 Mrd Ft-nak
felel meg. Fontos tisztán látni, hogy e ki
adások 75 %-a a családban élő gyerekek
és fiatalok sportszükségleteinek kielégí
tésére szolgáltak. Nagy biztonsággal vé
lelmezhető, hogy legalább ilyen arányban
napjainkban is költ a lakosság asportra,
mivel a sportszakmai tapasztalatok alap
ján a lakosság sportaktivitása is nőtt az
óta. Jelzi ezt, hogy folyamatosan emelke
dik a tömegesemények résztvevőinek

száma - pl. futó fesztiválok, átúszások
nevezési rekordjai -, valamint a sport
szer-kereskedelem kerékpár és síléc érté
kesitési csúcsainak rendre megdőlnek.

1997-ben a tíz vezető sportszerforgal
mazó cég 8.5 Mrd Ft nettó árbevételre
tett szert, amely 2,5 -ször nagyobb a két
évvel korábbinál2 ! (Ugyanekkor 4,9 Mrd
Ft volt a mozijegyek árbevétele, szintén
erős emelkedést mutatva még. A gyógy
szerpiac évi 200 Mrd Ft forgalmú volt az
ezredordulón. )

Azt sem szabad figyelmen kívül hagy
ni, hogya korszerű adózási rendszer

1987. évi bevezetése után néhány évvel
a sportszerek és eszközök ÁFA kedvez
ménye megszűnt, ami a lakosság és in
tézmények kiadását növelte, de e javak
többletfogyasztását nem eredményezte,
sőt kezdetben visszavetette rövid időre.

Megállapítható tehát, hogya sportsze
rek/eszközök magán és közületi vásárlá
sához, illetve a verseny- és élsport szol
gáltatásokhoz tapadó forgalmi adók 8
10 Mrd Ft-tal gyarapítják az államháztar
tás adóbevételeit.

Az adóbevételeket közvetlenül terme
lő gazdasági hatás mellett lényeges sze
kunder hatás az egészségügyi kiadások
mérséklődése a sportos életmódot foly
tatók körében. Az egészségügyi kiadá
sok hatalmas tételeinél néhány százalék
nyi csökkenés jelentős, - a sportnak
nyújtott támogatásokkal összevethető

méretű - megtakaritást eredményez a
közkiadások terén.

A 2000-ben táppénzre, illetve gyógy
szerre fordított 50, illetve 131 Mrd Ft-os
támogatási összegek mindössze I -I%-os
csökkenése 1,8 MrdFt-os megtakarítást
eredményez, ami több, mint kétszerese
az állam lakossági sportra fordított támo
gatási keretének!

Megfordítva: a lakosság sportjának tá
mogatása nagy biztonsággal legalább
kétszeresen megtérü! a társadalombizto
sítási kiadások terén. Többlet gazdasági
eredményt jelent a sportoláshoz kapcso
lódó tömegfogyasztás adóbevételeinek
növekedése, ami növeli az újra osztható
támogatások körét. A mentális, szociális
és társadalmí hozadék egyértelmű, de
költségvetési számokba nem kifejezhető.

A lakosság sportolásijsportfogyasztási
szokásaiban jelentős változások zajlottak
le az elmúJ tíz évben. Az egyesületi spor
tolást - a szolgáltató jellegűnek felfogha
tó bázis vállalati rendszerben működött

sport-klubhálózat leépülése nyomán - az
egyénileg szervezett, gyakran szolgálta
tás szerűen ígénybe vett sportolás váltot
ta fel. A hazai lakosság körében a sport
klub tagság előfordulása tized akkora,
mint az EU tagálJamokban. Ott még az is
sportegyesület tag, aki nem sportol, ná
lunk még az sem az, aki rendszeresen
sportol. Evekkel ezelőtt a túra szakosztá
lyok szervezték a vízi és kerékpáros túrá
kat, ma a résztvevők többsége befizet va
lamelyik szakosodott utazási irodánál az
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3 Vásárlóerö-paritáson számolva. Világgazdaság évkönyv 2001.
4 Prof. Jürgen Palm Phd. diplomamunkája alapján (Testnevelési Egyetem 2000.)
5 Forrás: Sport for Ali (szerk: prof.Pekka Oja, 1993 - a Sport for Ali világkong

resszus elöadásainakgyűjteménye)

ilyen programokra. A bevételek így a
sport és turisztikai vállalkozásokat gyara
pítják, s nem nyújtanak támaszt az egye
sületeknek. A sportklubok tagsága meg
csappant, s nem véletlen, hogya sportk
luboknál a tagdíjbevétel általában a leg
kisebb tétel az összbevételek közt.

1.2. A sportegyesületek, szövetségek
- különösen a profi versenyzőkkel ren
delkezők- és a sportszervező irodák rek
lám(szponzori) szerződéseik révén éven
te milliárdos nagyságrendben tesznek
szert bevételekre.

A labdarúgó profi liga, a kézilabda és
a kosárlabda nemzetközi szintű klubcsa
patainak 350-450 mFt-os, az NB l-es ví
zilabda, kosárlabda, kézilabda és az
NBljB-s focicsapatok 100-200 mFt-os
évi költségvetésének 60-65 %-a ilyen
szponzori pénzekből "jön össze". Érzel
meket kavar ugyan, de megállapítható,
hogy Budapest láthatóan nem tud eltar
tani öt profi foci klubot, még olyan áron
sem, hogy mellettük elhalt a színvonalas
férfi kézi-, röp- és kosárlabda. A hazai
szponzori piac nagysága tehát 8-10 Mrd
Ft körül becsülhető, amelyen nem vál
toztatott a Magyar Csapat nevű koncent
rált, állami forrásokból létrehozott mar
keting projekt sem. Ez utóbbi társaság
csak más csatornába terelt néhány
szponzort, de érdemi változást nem ho
zott. (Négy nagy cég - köztük három ál
lami vállalat - kapcsolódott két év alatt a
projekthez 192 milJió forinttal.)

Folyamatos a túlkínálat a szponzorok
felé, s e különleges "versenyben" a
sportnak riválisa a kulturális terület, ilIet
ve az egészségügy.

Érzékelhető a sport-szponzori piac ki
merülése, ami az élsport - küIőnősen a
labdarúgás - számos egyesületénél létbi
zonytalanságot eredményez, illetve teret
nyit a kalandor tőke megjelenésének.
Európai összevetésben alig van saját
sportágában tőkeerősnek nyilvánítható
klubunk, ami visszahat asportszakmai
munkára. Kivétel talán két-két női kosár
, illetve kézilabda és három férfi kézilab
da csapat. Megállapitható, hogy élspor
tunkban szegények még a leggazdagab
bak is. A hazai vezető vállalkozások kö
zül a legjelentősebbek ez irányban fel
használható forrásai leterheltek, s a nem
zetközi vállatok esetében tovább bonyo
lítja a helyzetet a döntéshozatal határon
túlra kerülése a jelentős szponzorálások
kaI kapcsolatban.

Az élsport szponzorálhatóságánál fi
gyelembe kell venni, hogy hazánk GDP
je 51 %-a csak az EU tagok átlagának. 3 A

sporthoz kapcsolódó fogyasztás akár
személyes, akár vállalati, akár közkíadá
si értelemben pedig egyértelműen és
szinte lineárisan követi az egy főre jutó
GDP alakulását.4

Érdekes viszont, hogya hazai cégek
reklámkiadásainak éves növekedési üte
me kétszer nagyobb, mint a GDP növe
kedési üteme. A sportot hátrányosan
érinti, hogy e költségek 88-89%-a média
reklámra fordítódik, s alig marad az
egyéb formákra, így a szponzorációra. A
média piacon elköltött évi 190 Mrd Ft-os
összegből célszerű lenne nagyobb há
nyadot a sport felé vonzani, terelni, de
ma sem a sport kinálati oldala, sem a jo
gi keretek - pl. adókedvezmények, mé
dia szabályozásban adott kedvezmények
- nem jelentenek kellő vonzo, illetve ösz
tönző erőt.

A felsorolt sportok és még néhány
más sportág eseményei a jegyár bevéte
lek gazdasági hasznán túl siker esetén
erős motivációt jelentenek az alsó tizené
ves korosztályok számára a sport meg
kedvelésére, ami segiti a sportos élet
módra szocializálást, s ezzel gazdasági
értelemben fogyasztást indukál, ami a
felvázolt logíka mentén pénzügyi ered
ményeket is hoz.

A helyzet megváltozását nehezíti,
hogy hiányzik, illetve alig fellehető a
sport gazdasági szerepének komplex,
tárgyszerű és közérthetö bemutatása
mind a lakosság, mind a politikai döntés
hozók felé.

Megjegyzések
5

:

• az Európai Közösségben 35-40 mrd
dollár az éves fogyasztás a sport piacán

• ez a teljes végső fogyasztás 1.5 %-a
.- a sport 1.5 millió foglalkoztatottat

jelent
.-a kormányok végső fogyasztásában

a sporttal kapcsolatos kiadások 2.1 és
0.8 % közt mozognak (Hollandia illetve
Portugália) ...

II. Az állam
és asportgazdaság

Az állam részvétele a sport gazdaságá
nak alakulásában két fő összetevőre

bontható. A közpénzek - költségvetési tá
mogatások - sportcélú felhasználása, il
Ietve a szabályzó rendszer alakítása erő

teljes hatást gyakorol asportpiac formá
lódására. Mindkét eszköz egyaránt fon
tos, de a közvélemény inkább a támoga
tások alakulására érzékeny, s ezt kéri

számon a kormányzaton. A sportra köl
tött állami forintok komplex hatást fejte
nek ki, s még az országimázs alakulása
szempontjából sem elhanyagolhatóak.

2.1. Az állami költségvetésben a sport
közvetlen céljaíra támogatásként folyósí
tott összegek nagysága és elosztásának
módja az elmúlt években jelentősen

megváltozott. A pontos számok fellelhe
tők az állami költségvetésben, ahol min
den évben valamelyest eltért a terv és
annak tényleges teljesítése, s szinte min
den évben a pótköltségvetésekben is volt
a sportot szolgáló támogatás, de ez utób
biak is változó pontossággal kerültek fel
használásra. (Az alábbi számok ezért a
zárszámadási törvényekben szereplő

adatokat tartalmazzák, kivéve a 2002-es
éveket, ahol csak a tervszámok ismerhe
tőek.)

Az állami költségvetésben 1998-ban
5.1 Mrd Ft módosított és 3.2 Mrd Ft
rendkívüli költségvetési támogatása volt
az OTSH-n keresztül a sportnak, melyet
kiegészített néhány szakminisztérium
költségvetésében mintegy OA Mrd Ft. Ez
a teljes éves állami költségvetés 0.26 %
ának felelt meg, ami valamelyest több,
mint az 1996-os 0,23 %-os arány volt!
Megjelent ugyanakkor a települési ön
kormányzatok támogatásánál egy 12.1
Mrd Ft-os összeg, melyet azonban isme
retlen hányadban fordítottak sport célra,
hisz nem volt semmilyen megkötés a
jogcímeken - igazgatás, kommunális cé
lok és sport - belüli megosztásra. Hason
ló volt a helyzet a megyei önkormányza
toknak szánt 1.5 Mrd Ft-os cél-támoga
tással is.

Az állami támogatás egyértelmű

emelkedése érzékelhető a 2002. évi fo
lyó költségvetés hasonló számai alapján.
Az ISM számára jóváhagyott 1404 Mrd
Ft-os sport keret az állami költségvetés
ben 0,32%-ot képvisel.

Nem csak az összegek nagyságában,
de belső szerkezetében is markáns elté
rések vannak. A támogatás célterületei
közt erőteljesen megnőtt a sportlétesít
ményekkel kapcsolatos hányad. A folyó
évben beruházásra, építésre és korszerű

sítésre 7.3 Mrd Ft került tervezésre, ami
több mint fele (51%) az összes sport-tá
mogatásnak. Kiemeit nagyságrendet a
labdarugó stadionok képviselnek 4 Mrd
Ft-tal. Négy éve 1.9 Mrd Ft volt ez az
összeg, ami 23%-ot jelentett. Az "élő

sport" támogatása tehát mindössze 11
%-kal nőtt az elmúl négy év alatt, ami az
inflációt tekintve valóságban 22,5 %-os
csökkenésnek felel meg!

Az állami sporttámogatások nagysága
nehezen vethető össze Európa más or
szágaival, mivel a finanszírozás gyakor
lata erősen eltér. Nem lehet figyelmen kí
vül hagyni az önkormányzatok teher vi-
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selését a sport terén, s sok országban el
különül a költségvetéstől a szerencsejá
tékok adójából érkező támogatás. Az ál
lami költségvetés és a játék adók meg
határozó szerepe hazánk mellett Csehor
szágban, Izraelben, Lengyelországban és
Szlovákiában jelentkezik. A szponzoroké
a fő szerep Litvániában, Olaszországban
és Szlovéniában. A többi államban jel
lemzően az önkormányzatok a sport fő

teherviselői.6 Az állami támogatást ki
számíthatósága értékeli föl a nemzetközi
tapasztalatok alapján.

Hazánkban 1997-ben készült felmérés
az önkormányzatok sporttámogatásáról a
Sporttanács részére, melyből kiderült,
hogy az állami költségvetésben akkor al
kalmazottnál jóval nagyobb arányt képvi
sel a sportnak nyújtott támogatás, s töme
gét tekintve valamelyest felülmúlta azt.
(6,7 Mrd Ft volt.) Nem kevés helyen az
összköltségvetés 1%-át forditották e célra.

Az állam támogatási rendszerének
nem csak az összegeit, de pénzügyi me
chanizmusát is célszerű áttekinteni. (Az
egyes összegek célszerűségét e dolgozat
nem hívatott vizsgálni, csak a működés

mechanizmusára szorítkozik.)
Jellemző volt a folyamatos lemaradás,

azaz az utófinanszírozás. A költségvetés
ben odaítélt összegek folyósítása igen je
lentősen el húzódott. Az intézmények és
szervezetek folyamatosan előfinanszÍroz

ták a programokat, s csak jóval a meg
valósulás után jutottak a támogatások
hoz. Az egyes események összköltségve
tését olykor csak 10-20 %·kal kiegészítő

támogatások esetében is a teljes költség-
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vetés bemutatását szabta feltételül az
ISM a már odaítélt támogatás kiutalásá
hoz. Szélsőséges eset volt, amikor a
Nemzeti Szabadidősport Szövetség szá
mára novemberben jutott el a tárgyévi
támogatás az elszámolási huzavonák mi
att.

2.2. Az állam gazdasági szerepének
másik - nem kevésbé fontos - összetevő

je a szabályozási terület. Kiemelkedő je
lentőségűek az adó jogszabályok, de
ezek napjainkra kialakult rendszere nem
igazán kedvező a sportnak. Szűk a spe
ciális segítséget jelentő kedvezmények
köre, s sokszor zavaró fogalmi tisztázat·
lanságok nehezítik a törvények betartá·
sát. (Pl.: az adótörvények nem ismerik a
Sporttörvény "látványsport" fogalmát, s
a szabadidősporton is mást kell érteni az
egyik, illetve a másik helyen.)

Kedvezményt jelent a fogyasztónak a
szabadidősport, illetve a diáksport tárgyi
mentessége az ÁFA alól, de előnytelen a
szervezőnek, aki nem igényel~eti vissza
az általa addig megfizetett AFA-t.

Kedvezmény a versenysport (= lát
ványsport?) 12%-os ÁFA kulcsa, mellyel
akár nettó - visszaigénylővé válhat a
szervező, ezért nem véletlen, hogy nap·
jainkban már ott is a versenysportnál
használt ÁFÁ-t számítják fel, ahol valójá·
ban szabadidősport folyik. (PI.: utcai fu·
tóversenyek nevezési díjainál.)

Szerepel a támogatott tevékenységek
közt az SZJA önrendelkezésű 1%-ának
felhasználásánál a sport - a profi sport
kizárása mellett -, s a közhasznú sport
egyesületeket, alapítványokat közcélú

5

adománnyal támogató magánszemélyek
élhetnek az adókedvezménnyel. (Ez nem
csak a sportegyesületeinek és alapítvá
nyainak "sajátos joga".)

Rendeződött, hogya WSK által nyúj
tott sportolói juttatás ösztöndíjként adó
zik, azaz nem kell utána SZJA-t fizetni, s
ugyancsak SZJA mentes az olimpiai és a
fogyatékos sportolók világjátékain szer
zett I·VI. helyekhez kapott pénzjutalom.
Adómentes a kifizető által működtetett

sportintézmény sportrendezvényén nyúj
tott szolgáltatás, s jellemzően az edzőtá

borozás legtöbb formája, valamint a válo
gatottak címeres sport és formaruhája.

A sportot támogató vállalkozások
igénybe vehetik a nonprofit szervezetek·
nek nyújtott juttatások utáni kedvezmé
nyeket.

Gond ugyanakkor, hogy 2001. óta
csak a 4 millió Ft összesített éves adó
alap elérése esetén lehet kérni az ÁFA
visszaigénylést, s ezt a szintet sok sport
vállalkozó/vállalkozás nem éri el.

Összességében megállapítható, hogy
a sportra vonatkozó kedvezmények dön
tő része nem csak a sporthoz kötődik,

így a sport csak más kedvezményezet
tekkel megküzdve tud csak ezekből

eredményeket felmutatni. A vázlatosan
felsorolt kedvezmények nem jelentenek
valódi ösztönzést a sport megkülönböz
tetett támogatásához.

2.3. A felvázolt gazdasági folyamatok
és az állam szabályzó/támogató tevé
kenysége együttesen sem tudta hatható
san kezelni asportszervezetek adóság
halmozódásának problémáját. Az elmúlt
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tíz évben nem tudott kialakulni olyan
rendszer, ami jó eséllyel megvédte volna
az eladósodástól asportklubokat.

Először 1993-ban került sor központi
adósság rendezésre az 1992. évi záró ál
lapotok alapján. A fennálló tartozások
941 millió Ft nagyságban kiegyenlítésre
kerültek, valamint az Adóhatóság törölt
410 mFt bírságot és pótlékot.

Másodszor 1995/96 fordulóján eszka
lálódott a probléma ismét, amikor 1800
sportegyesület 2.5 Mrd Ft tartozást hal
mozott fel az állam felé. A 2026/1996.
(117.) számú kormányhatározat alapján
az SZJA tartozást a költségvetés lenyelte
(rendezte) volna, s a többi tartozásra az
APEH fizetési halasztást, majd három
évre részletfizetést engedélyezett.

A Sporttörvény teremtette meg az
SZJA rendezésének lehetőségét 203
egyesület 1.34 Mrd Ft-os tartozásánál.
197 sportszervezet 1.04 Mrd Ft egyéb
tartozására részletfizetése került engedé
lyezésre.

A jogi lehetőségek ellenére 1997. má
jusára a tartozások 4 Mrd Ft körüli mé
retűre duzzadtak ismét. 136 SE esetében
az átütemezés sikertelennek bizonyult,
mivel a szerződésben vállalt kötelezettsé
geiket nem teljesítették. A Kormány
1042/1998 számú határozata nyomán az
állami költségvetésben rendkívüli elő

írányzatot nyitottak a problémák kezelé
sére. 158 egyesület kötött ismét szerző

dést 1.9 Mrd Ft tőke- és 1,6 Mrd Ft járu
lék tartozás megfizetésének halasztásá
ra, öt éves rész!etfizetésére és a késedel
mi pótlékok és bírságok elengedésére.

Az ISM 2001 májusáig 1,34 Mrd Ft-ot
kiegyenlített a rendkívüli előirányzat ter
hére, s a 2000-ről szóló zárszámadási
törvény pedig törölte 135 egyesület
1908 millió Ft-os köztartozását. 21
egyesület nem teljesítette folyó kötele
zettségeit, ezért elesett akiegyenlítéstől.

Sajnos a legutóbbi tartozás rendezés
sem érte el célját. A 200] évi adóbeval/á
sok feldolgozása nyomán minden eddigi
nél több, 2]52 sportegyesület - az SE-k
közel háromnegyede (l) - 4, 7Mrd Ft tar
tozással rendelkezik, amelyből 2,1 Mrd a
tőke, s 2,6 Mrd Ft a pótlék és a bírság. Az
adósságok koncentrációja magas. 1624
sportklub esetében az össztartozás 37
millió forínt mindössze, míg 39 klub ese
tében összesen 4 102 millió forint. (Az öt
legnagyobb adós ebből 3 086 millió Fo
rintta I tartozik!)

Az adókat becsülettel fizetők körében
mind nehezebb fenntartani a pontos fize
tési hajlandóságot, s lassan az lesz a fe
hér holló, - a "balek" - aki adót fizet. A
vonatkozó szabályozások és kedvezmény
rendszerek markáns átalakítása nélkül a

sportágazat nem tud kilábalni e helyzet
ből, hiába történnek eseti, de már rend
szeres gesztusok a sport megsegitésére.

III. Asportvállalkozások
helyzete

A sportvállalkozások és vállalkozók
száma, gazdasági eredményessége 1997
óta jelentősen megváltozott. A statiszti
kai jelzőrendszer (TEOR) átalakult, amí
nehezíti az adatok összevethetőségét.

3.1. A gazdálkodók közül jelenleg 33
874 - az összes gazdálkodó 4.8%-a - vál
lai a sport terén munkát, ami 63%-os nö
vekedést mutat 1998 január l-éhez ké
péSt. Fő tevékenységként 11 983-an je
gyeztették be a sportot. Számuk alig,
mindössze 6%-kal lett magasabb ugya
nezen időszakban.

Összetételük alakulásánál a nem fő te
vékenységben végzett sporttal kapcsola
tos vállalkozások számának növekedése
látszik meghatározónak, de ezen új vál
lalkozások szakmai felkészültsége nem
biztos, hogy erősíti asportszakmát.

Fontos tudni, hogy e számokban ben
ne foglaltatnak azok a sportegyesületek
is, akik bejelentették a sporttevékenysé
gek valamelyik formájának szolgáltatás
szerű végzését!

Dinamikusabban, 87%-kal nőtt ez idő

alatt a sporttevékenységet választó
egyéni vál/alkozók száma. Az idei év
kezdetén számuk 5 799 fő volt. Közülük
3 024-en főszakmájuknakválasztották a
sportot, ami 133%-os növekedést jelent,
jelezve az élsportolók profivá válásának
előrehaladásátgazdasági értelemben.

3.2. Asportszolgáltatással foglakozó
gazdálkodók társasági adóbevallásainak
elemzése lehetőséget ad asportgazda 
ságban zajló folyamatok elemzésére. Fi
gyelmet főleg a főtevékenységként

sportszolgáltatást végzőkre kell fordítani,
akik közül 2501-en adtak 2001-re vo
natkozóan ilyen bevallást. Számuk
44,3%-kal nőtt négy év alatt. Ez a növe
kedési ütem jóval meghaladta az egyéb
vállalkozások számának alig érzékelhető

növekedését, ami a sportpiacon kínála
tot nyújtók dinamikus bővülését jelzi.

E számok ugyanakkor azt is tükrözík,
hogya bejegyzésük szerint sportszolgál
tatást fó tevékenységként nyújtóknak
csak a 18,3%-a végzett érdemi vállalko
zást. A többiek közt magas számban
megtalálhatók a sportegyesületek és
alapítványok, akik nyilatkozattal jelezték
a tényleges vállalkozási tevékenység
végzésének elmaradását. Négy éve ez az
arány 15,3% volt, ezért megállapitható,
hogy bővült a vállalkozást ténylegesen is
folytatók köre.

3.3. A sportvállalkozások gazdasági
eredményei számszaki adatokkal is alá
támasztják e megállapítást.

A fótevékenységűek "sportágazati"
egyenlege négy év alatt a 281 millió fo
rintos mérsékelt nyereségről2 343 millió
forintos veszteségre változott.

A nyereség 2 185 millió forint volt ta
valy, ami 95%-os növekedést jelentett
négy év alatt, de a veszteség ugyanekkor
4 527 millió forintra duzzadt, ami 440%
os növekedést takar. E tételekben meg
határozó súlyt képviselnek a profi sport
tal foglakozó, csapatokat működtetőgaz
dasági társaságok. Az árbevételek terén 
nettó módon számitva - elért 22,5 Mrd Ft
129.6%-kal magasabb a négy évvel ko
rábbinál. Ez a szám a forgalom nemzet
gazdasági átlagot meghaladó bővülését

jelzi, még az inflációval korrigálva is.
Az árbevételek 53,6%-a az érintett vál

lalkozások 2%-ánál keletkezett, ami igen
magas koncentrációra utal. Ez az ötven
cég sikeresebben bővítette bevételeit,
mint a sok ezer kisvállalkozás, hisz náluk
a növekedés 151 ,5%-os volt.

Több mint érdekes, hogy e körben a
veszteségek is sokkal nagyobb ütemben
növekedtek, hisz négy év alatt 11,2 sze
res volt a változás.

IV. Zárógondolatok

A sport hazai gazdasági helyzetét te
hát alapvetően a lakosság sportfogyasz
tása, az állam és az önkormányzatok
szabályozási és támogatási tevékenysé
ge, valamint a szponzorok befektetési
kedve határozza meg. A sportos életmó
dot folytatók jellemzően szolgáltatás
ként, piaci alapon veszik meg a sporto
lás lehetőségét, illetve a nézett szórako
zás jogát. A sportvállalkozások száma
nőtt, árbevételük emelkedett és koncent
rálódott, de az ágazat veszteségessé vált.
A sport piacgazdaságí útkeresésének ne
hézségeire utal, hogy ötször többen ter
vezik a sportvállalkozás folytatást fő te
vékenységként, mint ahányan ténylege
sen belevágnak, azaz asportpiac csábí
tóbbnak tűnik kívülről, mint amilyen a
valóságban. A köztehervíseiés teljesíté
sének folyamatosan jelentkező problé
mája napjainkban a sportqazdaság egyik
legnagyobb gondja. Megoldása nem si
került, s az újratermelódés jelentősen

rontja asportszektor morális megítélé
sét. Ez a környezet és a más nonprofit
szervezetek által is ostromolt tisztessé
ges szponzorok kifulladása kedvez a be
fektetési kalandoroknak. Tartós létbi
zonytalanságban tartja a komoly egye
sületeket, olimpiai műhelyeket, ahol a
szakmai munka elé kerülnek fontosság
ban az anyagi kérdések, s ez előbb-utóbb

a piacképes sportteJjesítmények előállít

hatóságát is veszélybe sodorhatja.
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Mottó: Mens sana in corpore sano

ségügyet szolgálja, a másik pedig az él
sportnak ad helyet. A sportszakembere
ket évtizedek óta foglalkoztatja a tehet
ség kérdése, hiszen az utánpótlás neve
lés feltétele a tehetségesek időben törté
nő felismerése. A kiváló eredmények el
érésének több feltétele van. Mindenek
előtt szükség van egy motivációs háttér
re a sportoló részéről. A szülők, a testne
velő tanárok, az edzők és a barátok ins
pirálásukkal nagyban hozzájárulhatnak a
megfelelő késztető bázis kialakitásához.

Ugyancsak fontos a nagy teljesítmény
eléréséhez a környezeti feltételek meglé
te. Sajnos a korábbi tapasztalat azt mu
tatta, hogya vidéki sportélet sokáig ke
vésbé volt alkalmas - a nem megfelelő

környezeti, személyi, sportolási, edzési
lehető~égek miatt- az utánpótlás nevelé
sére. Ujabban e téren is kedvező változá
sokat lehet érzékelni.

Az eredmény szempontjából maga a
tehetség, jelen esetben a sporttehetség
megléte a perdöntő. A tehetség megnyil
vánulhat "generális" módon, azaz a jelölt

l.ábra
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- kinek a tanácsára?
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- kaptál elismerést?
- szándékod a sporttal?
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- szervezett keretek között vagy egyénileg?
- azt űzöd, amit szeretsz?
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- az esetleges abbahagyás oka?
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- milyen az extrém sportokhoz való viszonyod?
- nagy sportrendez"ény esetén vállalnál-e iársadalmi

munkát?
- mennyi időt áldoznál rá?
- miben segitenél?

Az embereket manapság sok minden
ről megkérdezik, legyen szó akár politi
káról, gazdasági kérdésekről, akár az or
szág lakosságát érintő egészségügyi
helyzetről, vagy életmódról, szabadidő

sportról, de még folytathatnánk a sort.
Az irányítószervek és intézmények
ugyancsak igénylik az olyan ismerete
ket, melyek a lakosság véleményét kör
vonalazzák.

Érdekes kideriteni, mely sportolási
szokások érvényesülnek leginkább a kü
lönböző korosztályú tanulók körében.
Vajon hány százalékuk törekszik a ver
senysport, élsport felé, s milyen megosz
lásban választják a sportot, sporttevé
kenységet "csak" a szabadidejük aktív
eltöltése, szórakozás céljából?

Természetesen mindkét terület na
gyon fontos, hiszen az egyik a népegész-

Abstract

Összefoglaló

A sport fejlesztése érdekében munkál
kodó irányitószervek és képzőintézmé

nyek évtizedek óta hangsúlyt fektetnek a
fiatalok e területről alkotott véleményé
nek feltárására.

Vizsgálatunk arra irányul, hogy képet
kapjunk arról, hogya sport milyen helyet
foglal el az általános- és középiskolai ta
nulók, valamint a főiskolai, egyetemi
hallgatók értékrendjében, hogyan viszo
nyulnak a fiúk és hogyan a lányok, mi
célból kezdenek el sportolni, milyen
szempontok alapján választanak sport
ágat, hogy választásuk mennyire volt
spontán és mennyire tudatos, mit és mi
lyen rendszerességgel űznek, hogy kik
azok akik sportolásra inspirálták őket, s
hogya sport kap-e helyet a jövőről alko
tott elképzeléseiben.

A kérdőíves feldolgozás (n=352) az
alapvető kérdésekre keresi a választ. A
tanulságokat és tendenciákat kördiagra
mok és táblázatok jelzik.

Kulcsszavak: tehetség, sportágválasztás

ln favour of developing sport the dir
ecting and training institutions have been
putting stress on exploring the opinions
of youth about this sphere of life.

Our investigation aimed at the follow
ing questions:

What position sport has in the values of
primary school pupils, secondary, college
and university students; what is the atti
tude of boys and girls to sports; why do
they start doing sports; what considera
tions do they have in choosing sports; to
what extent is this choosing spontaneous
or deliberate; what sports do they pursue
and how often do they do that; who ins
pired them to do sports; has sport a spe
cial place in their ideas about the future.

The questionnaire (n=352) tried to
find the answers for these basic ques
tions. The tendencies can be read from
the circle diagrams and from the Tables.

Key-words: talent, choosing of sports
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sokféle mozgásformában ügyes és kife
jeződhet meglehetősen specifikusan,
egy-egy területre korlátozódva,

A legtöbb sportágban fontos testalkati
sajátosságok - veleszületett kedvezőbb

jellemzők - miatt a speciális sporttehet
ségeknek van esélyük.

De mi történik, ha valaki nem rendel
kezik veleszületett kiváló tulajdonságok
kai, adottságokkal?

A szakemberek egy része szerint rend
szeres edzéssel elinditható egy kompen
zációs mechanizmus, melynek révén a
nem teljesitmény releváns tulajdonságok
hiánya átmenetileg kompenzálható.
Azonban a világcsúcs eléréséhez ún, "ki
egyenlitő folyamattal" nem lehet eljutni.
Ugyanakkor mintha csökkenne a fiata
loknál a sportolási kedv. A későbbiek so
rán talán még kevesebben vállalják fel a
felkészülést, mely során kiderülne a mo
toros és pszichés rátermettség, Azonban,
mint ahogy azt a vizsgálat is mutatja,
még az általános iskolások - akik olykor
nem reális vágyak elérésére törekednek
- körében is nagyobb azoknak az aránya,
akik nem az élsport szintjére való "felju
tás" miatt sportolnak,

Ugyanakkor elszomorító az a tény,
hogy még mindig magas a nem sporto
lók aránya,

A vizsgálódásunkat az alábbi terüle
tekre való válaszkeresés indította el.

Választ vártunk arra, hogy~
1. Milyen most az általános- és közép

iskolások, valamint a főiskolai, egyetemi
hallgatók körében az élsport presztízse?
Megmarad, vagy esetleg változik ez a
vonzalom az életkor előrehaladtával?

2. Szülői, baráti vagy környezeti hatá
sok érvényesülnek-e leginkább az egyes
sportágak választáskor?

3. A döntést a helyi körülmények,
vagy inkább az egyéni érdeklődés végle
gesíti?

4. A fiúk vagy a lányok vállalják-e szi
vesebben a rendszeres sportolást?

5. Hogyan alakul a szabadidősport

szerepe a tanulók és a hallgatók érték
rendjében?

6. Az extrém sportok iránt mutatott ér
deklődés a média által közvetített divat,
avagy újonnan megjelenő reális igény?

A vizsgálathoz a kérdőíves felmérés
módszerét választottuk, s az eredmények
közzététele során számításba vettük min
dazokat a hibaforrásokat, melyek egy
kérdőíves módszer alkalmazása során
megtapasztalhatók.

A 21 kérdést tartalmazó kérdőív a kö
vetkező területeket érintette. Kíváncsiak
voltunk arra, hogya fiatalok miért is
sportolnak, mit és milyen rendszeresség
gel űznek, valamint, hogya sport szere
pel-e a jövőről alkotott elképzeléseikben,
(1.ábra)
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saság, valamint "egyéb" inspiráló hatás
ra sportolnak.

A tanulók, illetve hallgatók céljait,
melyek a sportolás mellett való dönté-
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Figura 3.
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Megjegyzés: több válasz megjelölésére is volt lehelősége a válaszadónak

lakóhelyén nem volt rá lehetőség

a választott sportág túl költséges lett volna
sok időt vett volna igénybe

egyéb

Megjegyzés: a kérdólvben feltüntetett válaszok köz(ll több megjelölésére is volt lehetősége
a válaszadónak

IMIERTNEM?

Az általános ískolások egyértelműen

szülői bíztatásra kezdenek el sportolní,
míg a középiskolások, a főiskolai, egye
temi hallgatók már inkább a baráti tár-

A vizsgálatban összesen 352 tanuló
vett részt. Ebből 113 általános iskolai ta
nuló, 83 középiskolás és 156 főiskolai, il
letve egyetemi hallgató. A nemek szerin
ti eloszlás 50-50 %.

A kérdőívek alapján meghatározható
volt a rendszeresen sportolók és nem
sportolók %- os megoszlása. Rendszeres
sportolás alatt a heti két, vagy több alka
lom értendő, akár versenysportról, akár
szabadidősportról,van szó. (2.ábra)

A sport már az általános iskolában
megjelenik, ugyanakkor szembetűnő,

hogy milyen nagy százalékban beszélnek
a tanulók múlt időben sportpályafutá
sukról. A sport korai megjelenését a ko
rai abbahagyása követi, igen nagy tehát
a fluktuáció.

Annyit a statisztikához, hogy amíg álta
lános iskolában az igazolt szövetségi ver
senyekkel egybekötött sport volt többség
ben, úgy a középiskolások, főiskolások,

egyetemisták inkább a fittségük érdeké
ben végzett ún. szabadidősportot űzik.

Ez egyrészt magyarázható az érdeklő

dés megoszlásával, de sajnos azzal is,
hogy nem sikerült megtartani a diákok
tartós sportolás iránt mutatott érdeklő

dését, kötődését.

Mindkét nemre vonatkozóan megálla
pítható, hogya rendszeresen sportolók
aránya a középiskolások körében a leg
alacsonyabb.

A rendszeresen sportolók száma a fő

iskolai, egyetemi hallgatók körében is
mét növekszik, azonban itt a sportolás
zömében a fittséget megőrzőmozgási al
kalmakat jelent. Az élsportolók száma
sajnos nem számottevő!

Azon tanulók körében, akik magukat
rendszeresen sportolóknak vallják, fel
tettük a kérdést, hogy valójában azt a
sportágat űzik-e, amelyet mindig is sze
rettek volna. A válaszok a különböző

életkorokban és a nemek szerinti elosz
lásban is igen eltérőek. Kíváncsiak vol
tunk arra, hogy mi az oka annak, hogy
válaszul sokan a "nem" - et jelölték meg.
(3.ábra)

(Megjegyzés: a kérdőívben feltüntetett
válaszok közül a válaszadó többet is
megjelölhetett. )

Lányok esetében legtöbben az
"egyéb" kategóriát jelölték meg, me ly ér
telmében nem kívánták részletezní az
okot, de sokaknak a lakóhely adta lehe
tőségeken, valamint az anyagiakon múlt
a választásuk.

Fiúk közül legtöbben az anyagi hátte
ret, illetve a sportág időigényességéttar
tották fő akadálynak.

Ugyancsak érdekes feltárni, hogy
ki(k)nek az inspirálására kezdtek el
sportolni a tanulók. (1. táblázat) (Meg
jegyzés: több válasz megjelölése is lehet
séges volt.)
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3. táblázat
Table 3.

Afelmértek extrém sportokhoz vI/ló viszonyának %-0,5 megoszlása
Relation /0 extreme .lpOr/S (%)

százalékban. Ugyanakkor igen kicsiny
azoknak a száma, akik űzik az extrém
sportokat.

Itt feltétlenül meg kell emliteni, hogya
média igen jelentősen befolyásolja a vé
leményeket azáltal, hogy felkelti a figyel
met. A táblázat értékei azért is ínformati
vak, mert egy folyamatot körvonalaz
nak. A szándék felkeltése, az erős szim
pátia és kipróbáláson keresztül a rend
szeres űzés. Ám amit most extrémnek
tartunk, lehet, hogy nem is olyan sokára
tömegsporttá válik.

Összességében az volt a benyomá
sunk, hogya sport a fiatalabb nemzedé
kek értékrendjében változó, kimondhat
juk, enyhén csökkenőjelentőséggel sze
repel, jelezve azt, hogy számos olyan
egyéb alternatíva is nyílik az időtöltésre,

mely konkurenciát támaszt a sportnak.
Ügyeljünk arra, hogy e romló tendenciák
ne erősödjenek tovább!
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megerősítést. (3. táblázat) Egyértelműen

megállapitható a vizsgálat alapján, hogy
minden korosztályban az e sportokat szÍ
vesen kipróbálók vannak a legnagyobb

süket meghatározzák, a 2. táblázat mu
tatja.

Várakozásainknak megfelelően -bár
ez csak a fiúk esetében igaz- az általános
iskolai tanulók közül legtöbben azért
sportolnak, mert élsportolók szeretnének
lenni. Meglepetésként ért bennünket,
hogy ugyanebben a korosztályban a lá
nyok közül legtöbben egészségmegőrzés

céljából űznek valamilyen sportágat.
(Valóban tisztában vannak az egészség
megőrzés kifejezés jelentésével, vagy in
kább a környezet sztereotíp válasza tük
röződik a véleményekben?)

A középiskolai tanulók, valamint a fő

iskolai és egyetemi hallgatók közül
mindkét nem esetében legtöbben a szó
rakozást jeJöJték meg cél ként, azaz
egészségük érdekében inkább könnyed,
örömteli elfoglaltságokat preferálnak,
semmint a "verejtékes munkát".

A lányok minden korosztályban kisebb
százalékban törekednek az élsportra.

Az extrém sportokhoz való viszonyu
lásra irányuló hipotézisünk nem nyert

mailto:bicsigabi@freemaiI.hu
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A témaválasztás szerepe a tanár
és tanítóképzés projektjeiben

Critical Thinking:
ls it an Issue to think about in Physical Education?

Bognár Józse'l - Gedö Dolores2

, Semmelweis Egyetem, Testnevelési és Sporttudományi Kar (TF),
Testneveléselmélet és Pedagógia Tanszék, Budapest
2 Kecskeméti Egyetem, Tanítóképző Főiskolai Kar, Testnevelés Tanszék

Összefoglaló

A cikk a kritikus gondolkodás témáját
öleli fel, és teszi mindezt általános meg
közelítésbőlés a testnevelés szempontjá
ból is. Sajnálatos módon minden oktatá
si szintre és területre jellemző, hogya ta
nulók főleg passzívan fogadják be az is
mereteket tanáraiktól. Mindez azt jelen
ti, hogyatanulók csak méréskelt inten
zitássai vesznek részt az oktatási folya
matban, ahelyett hogy aktívabb és dina
mikusabb szerepük lenne a tanulási fo
lyamatban és ezen keresztül a tananyag
értelmezésében is. A kritikus gondolko
dás tanításának egyik legfontosabb ered
ményeként a diákok felelősséget éreznek
a saját tanulásukért és szakmai előme

netelükért. Hogy a tanuló aktívan és
egész személyiségével legyen részese a
tanulásnak és a kritikus gondolkodás
nak, az órán feltett kérdések fontos sze
repet játszanak. A cikk második felében
a szakirodalom alapján megvitatásra ke
rülnek a testí neveltséggel, a kritikus
gondolkodással kapcsolatos témák a
testnevelés területén és a kritikus gon
dolkodás négy területe is.

Kulcsszavak: gondolkodási képesség,
kritikus gondolkodás, testi neveltség,
kérdések szerepe, testnevelés

Abstract

The article summarizes the concepts
of critical thinking in the fields of general
education and physical education. It is
quite typical ín ali educational fields that
the learner is in the role of a passive in
formation receiver that permits only limit
ed involvement in the learning process.
However, learning should be viewed as a
process in which students become active
participants in a community of meaning
makers. One of the greatest achieve
ments in teaching critical thinking involves
giving students more responsibility for
their own learning. To help students be
come active participants in their learning
process, and along with that, learn to

think critically, questions play a very im
portant role. AJong this ideas and based
upon the literature, the concepts of
physically educated person and critical
thinking are defined and the four broad
areas of critícal thinking are discussed.

Key-words: thinking skills, critical
thinking, physically educated person, role
of questions, physical education

A szerzők a szakirodalom és a saját
tapasztalataik alapján elemzik a pedagó
gusképzés projektjeinek jellemző jegyeit
és témaválasztási lehetőségeit. Áttekint
ve a tanár- és tanítóképzés intézményei
nek, az itt oktató tanároknak és diákjaik
nak, valamint az oktatásban érvényre ju
tó projekteknek a célrendszerét, a tanul
mány részletesen foglalkozik az oktatók
és a diákok által választott projekt témák
kérdéskörével. Minthogy a témaválasz
tás alapvetően meghatározza a projekt
egészének lényegét és minőségét, így
nem mindegy, hogy az oktató milyen fel
tétel és kritériumrendszert határoz meg a
témaválasztáshoz. Ezeken alapulva mind
a tanár, mind a diák által kiválasztott té
mák jellegzetességei megvitatásra kerül
nek. Minthogy a cikk a tanár- és tanító
képzés egészére vonatkozik, így a gon
dolatok magában foglalják a testnevelő

tanár és sportszakember képzést ís.
Vizsgálódásunkkal a tanár- és a taní

tóképzés projektjeinek témaválasztásá
ban felvetődő kérdéseket szeretnénk kö
rüljárni. A különféle projekt témaválasz
tási formákat és ezek hatását az eredmé
nyességre a témában fellelhető szakiro
dalom szempontjai és a saját tapasztala
taink alapján elemezzük. Úgy érezzük,
hogya felsőfokú oktatás és képzés egy
hatékony és gyakorlatorientált módsze
reként, a címben szereplő két képzési te
rületen a projekt kezd meghonosodni és
a pedagógusképzés céljai és követelmé
nyei szerint specifikussá válni. Remé
nyeink szerint ez nem kevésbé vonatko
zik a testnevelő tanár és sportszakember
képzésre is. A projektekre jellemző és a
szakmai színvonalat kritíkusan meghatá-

rozó témaválasztásról eddig önálló tanul
mánnyal hazánkban nem találkoztunk.
Ezen okból kifolyólag a projekt módszer
ekérdéskörének megvitatása ma véle
ményünk szerínt igen aktuális és fontos.

Szerencsés helyzetünkből fakadóan
már több éve aktív részesei vagyunk a
tanár- és tanitóképzés keretein belül fo
lyó elméletnek, módszertannak és gya
korlatnak. Ennek eredményeképp folya
matosan próbálkozhatunk a tanítás-ta
nulás eredményességének növelése ér
dekében a saját és nálunk tapasztaltabb
kollégáink ötleteit az oktatási folyamat
ban megvalósítani. A projekt kiváló
módszernek bizonyult mindkettőnk szá
mára, ezért is merjük bátran ajánlani.

A tanár- és tanítóképzés
intézményrendszere

Döntő fontosságú lenne alaposan át
gondolni a felsőoktatás szerepét és fej
lesztésí lehetőségeit az ország jövőjének

tekintetében, mivel ez tűnik hazánk
egyetlen kitörésí pontjának az Európai
Unió keretein belül (Szabó, L, 2001). A
rendszerváltást követően az oktatás egé
szének kellett felkészülnie bizonyos kihi
vásokra, amelyek a demokrácia, huma
nizmus, globalizáció és professzionaliz
mus képében jelentek meg (Kovátsné,
2001). Ezek a kihívások és irányelvek
az oktatási folyamat résztvevőiben ma
gukkal vonták mindazon erőhatásokatés
változásokat, amík Európát jellemzik
(Rádli, 2001), valamint feltételezik az
önállóságra és öntevékenységre való irá
nyultságot, együttműködő- és kompro
misszumkészséget, az identitás tudatot,
magas szakmai tudást és kompetenciát.

Minden felsőoktatási intézményben
oktató számára meghatározóak az egye
temekre és főiskolákra hatályos jogsza
bályok, törvények és természetesen a je
lenkor társadalmí elvárásai is. Ezeknek
következtében a mai magyar pedagó
gusképzésben is jelen vannak bizonyos
figyelemreméltó tendenciák, amelyek
közül talán a leglényegesebbek a követ
kezők: a hallgatói létszám emelkedése,
új és differenciált képzési rendszerek ki
alakítása a diákok és a társadalom igé
nyeinek megfelelően, és az eddigi anya
gi forrásoktól eltérő bevételek szerzése.



Ezek a változások természetszerűleg

arra ösztönzik a tanár- és tanítóképző in
tézményeket, hogy jobban figyeljenek a
hallgatók érdeklődésére és igényeire, va
lamint a munkaerőpiac követelményei
nek változásaira.

Az előbb említett fejlődési irányvona
lak és változások a pedagógusképzésben
mintegy kikényszeritettek valóságos és
életszerű feladatokat (Hortobágyi,
1991 a), önálló gondolkodásra és problé
mamegoldásra serkentő tevékenysége
ket (Wilheimné, 2001) és partner jellegű

tanár-diák munkakapcsolatokat (Karikó,
2001). A megváltozott politikai, intéz
ményi és oktatási viszonyok az eddigitől

eltérő és gyakorlatorientáltabb módsze
reket követeltek, aminek egyik minta
szerű példája a projektrnódszer.

Tanítás és tanulás

A tanítás-tanulás egy komplex és
alapvetően döntéshozó folyamatot jelent.
Ez egyrészt a tanuló tudatos és aktiv te
vékenységére utal, másrészt a tanár cél
irányos tervező, szervező, szabályozó,
értékelő eljárásait is magában foglalja
(Báthory, 1992). A folyamaton belül je
lentős a hangsúlya és szerepe az elméle
ti és gyakorlati tudás egymásra épültsé
gének, kritikus gondolkodásnak, helyi
kultúrának (K. Szabó, 2001), a személyi
ség- és különféle képességek fejlesztésé
nek, közösségfejlesztésnek és együttmű

ködésnek (Farkas, 2001). Ezen ismerte
tő jegyekhez kapcsolódóan Farkas
(2001) azokról a "fejlesztendő területek
ről" beszélt, amelyek szoros kapcsolat
ban állnak a társadalom elvárásival és a
minőség emberi tényezőivel a tanítás-ta
nulás keretein belül, vonatkozva az önér
tékelésre, visszajelzésre, felelősségre,

csoportszabályok alkotására és betartá
sára.

A projekt

Ha az előzőekben elmondottakat
vesszük gondolkodásmenetünk alapjául,
a projektrnódszer fogalmi és stratégiai
sajátosságaihoz jutunk. Mi most nem kí
vánjuk hosszan elemezni a projektrnód
szer kialakitását és jellemzőít, mivel azt
előttünk már sokan kiválóan megtették
(lásd Dewey, Kilpatrick, Hortobágyi, Ka
rikó, Szécsi, stb.). Számunkra most a
projekt elmélet és módszertan pedagó
gusképzésre vonatkoztatható legjellem
zőbb jegyei az érdekesek, hogy erre épít
ve a témaválasztás jellegéről és szerepé
ről tudjunk elmélkedni.

Kilpatríck (1918) szerint a projekt
rnódszer lényeges elvei és tulajdonságai,
hogy a tanulásnak célszerű és társadalmi
tevékenységre, problémamegoldásra,
tanulók szükségleteire és érdeklődéseire

kell épülnie. Hivatkoznánk Hortobágyira
(1991 b, 200 l) aki a következőképpen

mutatja be a projekteket: a) jellemző je
gye a tantárgyköziség, b) diákok teljes
értékű személyekként vesznek részt a fo
lyamatban, c) a téma mindig jól megha
tározott és valóságos céllal rendelkezik,
d) társadalmi relevancia jellemző rá, idő

szerű, és e) a kitűzött célok csak koope
rációban valósulhatnak meg.

Az előbbi jellemző jegyeken kívül a
projekt meghatározásánál fontos meg
említenünk még az önálló jellegű tevé
kenységet (Falus, 1998; Karikó, 2001),
életszerű és integrativ folyamatot, mely
nek a végterméke egy közös alkotás
(Falus, 1998; Szabó, G., 1997), szoros
kapcsolat kialakitását az iskolákkal és
ezen keresztül konkrét tanítási-tanulási
helyzetek kel (Molnárné, 2001) és a
problémamegoldó cselekvések által
meghatározó és társadalmi szempontú
értelmezéseket (Szécsí, 2001). A pro
jektmódszer meg különböztető jegye
ként tarthatjuk számon azt a nagyfokú
szabadságot és rugalmasságot, amelyet
a diákok számára biztositunk a célok és
a téma kiválasztásánál, a tervezésnél, a
feladat megoldásánál és természetesen
a tevékenység közös értékelésénél is
(Falus, 1998). Nyilvánvaló, hogya pro
jekt alkalmazásánál a siker kulcsa ter
vezésben rejlik, és az oktatási folyamat
is hangsúlyos nem csak a végtermék
(Borich, 2000). A projekt oktatás kere
teire jellemző, hogy a célok alkotása a
csoport együttműködése által, illetve
ennek segitségével történik (Magyari,
1993).

A projektrnódszer nyitottabbá, és igya
társadalmiság területén sikeresebbé teszi
az intézményt, mert a társadalmi környe
zet is bekerül az oktatási folyamatba
(Dewey, 1912). A projektrnódszer kere
tében az oktató a célokat egy összetett
tevékenység segítségével biztosítja az el
térő szintű és irányú diák képességeinek
megfelelően, (Szabó, 1997) és így a pe
dagógiai siker elérhetőbbé válik (Puky,
1991). Az oktató a mindenkori tantárgy
jellegű célokhoz és feladatokhoz rendelí
hozzá az eszközöket és módszereket,
méghozzá úgy, hogya társadalmi elvárá
soknak, az intézmény céljainak, a feladat
komplexitásának és a diákok igények
nek is megfeleljen (Dewey, 1976). Blu
menfeld és társai szerint (1991) azok a
tanárok, akik a projektek köré építik az
oktatási folyamatot, egy önállóságra ne
velő ideális környezetet hoznak létre a
diákjaik számára.

Irányelvek

A tanár- és tanítóképzés projektjeinek
témaválasztásának ismertetésekor az
alábbi irányelveket tekintettük magunkra

nézve irányadónak: (1) szakmai, (2) pszi
chológiai és pedagógiai, (3) megvalósit
hatóság, és a (4) szakirodalom által meg
határozott. Ezek az irányelvek fontos sze
repet töltenek be a projektek tervezésé
nél, kivitelezésénél és értékelésénél is.

Szakmai szempontok
Szakmai szempontok átgondolása

alapvető fontosságú a projekt témavá
lasztás kérdései körül. Jellemző jegyei
hez tartozik, hogy ismeretekről és ezek
gyakorlati alkalmazásáról van szó,
összefogja a célokat, terveket, feladato
kat, módszereket és eszközöket. Azt az
ismeret- és képességanyagot soroljuk
ide, ami a tantárgy tanulása során elsa
játításra és elmélyítésre kerül, mintegy
megadva a tantervi tartalom fő részeit.
A projektrnódszer alkalmazása a tantár
gyak komplexitásában, integrált formá
jában jelenik meg, és ezen keresztül tör
ténik a tanulók kompetenciájának fej
lesztése.

Pszichológiai és pedagógiai
szempontok
A pedagógiai és pszichológiai szem

pontokat együtt elemezzük, alaposan át
gondolva, hogya kettő az oktatásban és
képzésben szerves egységben kezelen
dő. Az érték, értékrendszer és érdeklő

dés alapján szóba kerül a cél, forma, esz
köz és módszer, természetesen a neve
lés, az előképzettség és érdeklődés fIgye
lembevételével. Fontos tényezőként van
jelen a személyiség alakítás és fejlesztés,
valamint belső motiváltság, ami megje
lenik a diákok felelősségérzetének,veze
tői képességének, önállóságának, prob
léma megoldásának és krítikus gondol
kodásának fejlődésében. A projektek
során kiemelkedő szerepet kap az önte
vékenység, kezdeményezőkészség, sze
mélyesség és együttműködés, mindezt
átgondolva és beillesztve az egyén társa
dalmisága és a társadalmi relevancia
kérdésköreibe is.

Megvalósíthatóság
A kiválasztott témát elsődlegesen a

cél és érdeklődés határozza meg. A cél,
feladat, eszközrendszer és tevékenység
alapvetően meghatározza a projekt mi
nőségét és jellegét, nagyban befolyásol
ja az elvégzendő munka terjedelmét és
ezen keresztül megvalósíthatóságát.
Maga a terjedelem kijelöl egyfajta idő

igényt, bizonyos idő- és energiaráfordí
tást határozva meg a munka tervezésé
től, elvégzésén keresztül az értékelésé
ig. Figyelemre méltó, hogy maga az
időtartam, vagyis a rendelkezésre álló
időkeret behatárolja a tananyag, illetve
a választható projekt célját, terjedelmét,
ezáltal a megvalósithatóságának szin
vonalát is.
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Témaválasztás

ouna

SzakirodaJom
A projektet a szakirodalom ismerete,

összefoglalása és elemzése nélkül elkép
zelhetetlen színvonalasan létrehozni.
Mint ahogy korábban már említettük, na
gyon fontos, hogya diákok személyes ér
deklődéssel és belső motivációval rendel
kezzenek a téma választásánál, de szaki
rodalmi háttér és kapcsolódás nélkül a
projekt szakmai és társadalmi értéke
megkérdőjelezhető lenne. Ha a projekt
nem a szakirodalomra épül, illetve abból
nem merít, akkor az eddig többször emlí
tett társadalmi relevancia valószinűleg ki
sebb eséllyel valósulhat meg a kivitelezés
során. A projekt témaválasztása a diák
részéről kitekintést igényel, széleskörű tá
jékozottságot feltételez, amely alapjait a
szakirodalmi kapaszkodók szolgáltatják.

mert a tanulók megoldják a tanár által
előirányzott problémákat.

A diák választ témát

Amennyiben a diákok választják a pro
jekt témáját, ők a felelősek a tanár által
felállított tantárgyi kritériumrendszer alap
ján a specifikus téma meg-, illetve kitalá
lásáért és kiválasztásáért. Ez természete
sen több ídőt vesz igénybe még a projekt
tevékenység előtt, így valószínűleg keve
sebb idő marad magának a projektnek a
végrehajtására.

A diákoknak a folyamat során hama
rabb és intenzívebben kell együttműköd

niük, és a saját tevékenységüket megha
tározó döntéseket hozniuk. Mivel saját
maguk számára hoznak döntéseket saját
tevékenységükkel kapcsolatban, már a
téma keresésnél és kíválasztásánál, ré
szükről aktív, kreativ és érdeklődő tevé
kenységre lehet számitani (2. táblázat). A
diákok motiváltan és felelősen vesznek
részt a téma megtalálásában, magukénak
érzik a projekt céljait, és ezen keresztül a
projektmunkálatok megtervezésében és
kivitelezésében is aktívabbá válnak.

A tanulók többnyire gyakorlatból vett
praktikus és időszerű példákat választa
nak ki, így a téma valószinűleg alkotó és
problémamegoldó jellegű lesz. A tanár
passzívan járul hozzá a téma kiválasztá
sához, egyenrangú félként beépül a be
szélgetésbe és témakeresésbe, nem pe
dig irányítja azt. A folyamat során kérdé
sekkel segít a diákoknak a szakmailag,
érdeklődés és megoldhatóság szempont
jából legmegfelelőbb téma megtalálásá
ban.

A diákok tárgyi tudás szintjének kö
szönhetően, ha a téma keresése és kivá
lasztása rájuk hárul, tervezési hibákkal
és időveszteséggel is lehet számolni már
a folyamat elejétől kezdve. A diákoknak
meg kell tapasztalni a helyes irányokat
és lehetőségeket, sőt egyes hibás lépé
sek felismerése és korrigálása is szüksé
ges lehet. Az ebből adódó időveszteség

módosíthatja a témát és visszavetheti a
folyamatot, mely azonban annak ellen
ére is többnyire gyakorlathoz kapcsolódó
téma marad, ezért a diákok magas moti
váltság szintje továbbra is fennáll. Min
dezen folyamatok során a diákok együtt
működő és problémamegoldó képessé
ge is fejlődik.

A diákok szakmai ismerethiánya miatt
több esély van, hogy a választott témának
nagyon kicsi vagy esetleg nincs is szaki
rodalmi kapcsolata. Szakírodalom elem
zése a megvalósíthatóság kritéríuma, így
témaválasztáshoz is elengedhetetlen. E
nélkül nem létezhet értékes és a társadal
miság szempontjából jelentős téma.
Amennyiben nem valóságos, elméleti
megalapozottságú a választott téma, illet-

A tanári témaválasztás a projektekben
általában kétféleképpen jelenik meg. Ti
pikus példája, hogya tanár kijelöl több
projekt címet vagy témakört, amiből a
diákok csoportjai többnyire szimpatikus
jellemzők alapján választanak egyet ma
guknak. A diákok ideje nagyon kevés,
vagy többnyire nincs is, hogy utánajárja
nak a témák tartalmának. Így a tárgyi tu
dás kis szerepet játszik választásukban.
A tanári témaválasztás másik fajtája
egyénre vagy konkrét csoportra szabot
tan határoz meg feladatokat a diákok
számára. Ilyenkor, a tanár figyelembe
veheti az egyéni érdeklődést és előkép

zettséget is.
Amennyiben a téma választását a

klasszikus tanítás-tanulási folyamatban
résztvevő tanár-tanuló viszonyban kép
zeljük el, akkor a témát a tanár választja
ki (1. táblázat). A téma ilyen formájú ki
választásban a tanár mint külső irányító
van jelen. Amennyiben a tanár választ, a
téma valószínűleg jól meghatározott és a
tananyag elméleti és gyakorlati követel
mény- és feltételrendszerének megfelelő

lesz. A tanár választása saját elképzelé
sét, tájékozottságát, rutinját, tapasztala
tait és elvárásait tükröző lesz. A tanár ál
tal választott és a tanulók által elfogadott
téma minden bizonnyal megvalósitható
lesz az adott idő alatt. A téma általában
integrált, komplex, egyértelmű és célori
entált és a szakirodalomra vagy a koráb
bi oktatás tapasztalataira épül, és annak
megfelelően nemcsak a szigorúan vett
tananyaghoz, hanem az egyetemi okta
táshoz és közoktatáshoz kötődő időszerű

téma lesz.
Ha a tanár választ, akkor a diákok szá

mára a téma, és ezen keresztül a tevé
kenység iránya és jellege megtervezett,
kiszámított, és ennek megváltoztatására
többnyire lehetőség nincs. A tanulók
passzívan egy célorientált és valószínű

leg aktuális gyakorlati témát fogadnak el
és dolgoznak fel. A direkt tanári szerep
nek köszönhetően a tanulók tisztában
vannak, hogy milyen elvárásoknak kell
megfelelniük, milyen jellegű ismereta
nyagot kell beépíteniük, és nem utolsó
sorban azzal, hogyaprojektnek valós
szakmai céljai és társadalmi relevanciái
vannak. Az így "kiszabott" témában a
tanulók önálló szerepe és személyes ér
deklődése a tevékenység iránt valószínű

leg csökken. A tanári témaválasztás ke
vesebb lehetőséget ad a tanulói kezde
ményezésre, önmegvalósításra, önálló
ságra és természetesen kreativitásra,

Ez a szerep, választás kihatással van a ta
nulókra, a tanár-diák kapcsolatra, a diá
kok tevékenységére és így ezen keresztül
az egész projekt sikerére is.

A tanár választ témát

ózT E L E V

Mindevvel eljutottunk a témaválasztás
kritikus helyzetére és szerepére a pro
jektmódszertanban. Hogy miért kritikus
a téma választás? Ha röviden szeretnénk
válaszolni, akkor azt mondanánk, hogya
projekt témája megalapoz minden to
vábbi munkát, szerepeket, elvárásokat
és értékelési szempontokat a folyamat
ban. Csak a jól előkészitett, megterve
zett és átgondolt témával biztosítható,
hogy az oktatók komplex elméleti és
gyakorlati céljai egyaránt megvalósulja
nak a projekt keretében.

A projektoktatásban résztvevők szá
mára egyre inkább realizálódik a projek
tek témaválasztásának kritikus szerepe.
Hangsúlyozni szeretnénk, hogy itt a pro
jekt téma-kereséséről és téma-kiválasztá
sáról van szó és nem a projekt előkészi

tésről és tervezésről, ami tanári szerep
körben jelenik meg. A tanár tudja, hogy
mik a projekt céljai és hogy milyen jelle
gű projekt felelne meg a tananyag tartal
mi céljainak és elvárásainak. A projekt
kritérium- és feltételrendszerét a tananyag
ismeretében a tanár határozza meg,
amely alapján történhet a témaválasztás
a tanár vagy a diák által. Felmerülhet a
kérdés, hogy mi szükséges az időszerű és
valóban kivitelezhető témához és a témák
tökéletes kiválasztásához. Az eddig el
mondottakra épitkezve a témaválasztást
két szemszögből mutatjuk be, mégpedig
abból a meggondolásból, hogy a tanár
vagy a diák választja-e a konkrét témát.
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1. Táblázat: Tanár válaszVTabfe 1.
Jellemzói Hatására a diák
• Meghatározott, konkrét • Ismeri az elvárásokat, tisztában van, hogy mi a cél és

feladat, jelentős társadalmi tevékenység végrehajtása
• Célorientált • Jól ki- és felhasználja az időt, kevesebb a

mellékvágány, és főleg a komplex tananyag hasznos
információira épül

• Oktatáshoz kötődő, időszerű, valóságos téma • Szakmai kapcsolatba lép a közoktatással, tanárokkal,
"életszerű tevékenységet" folytat,
pedagógus pályának megfelelő

• Komplex, integrált • Felhasználja több tantárgy tananyagát, látja és érti
a lényeget és összefüggéseket közöttük és hatásukat
az iskolai oktatásra/nevelésre

• Jól megvalósítható • Kiszámított, optimális időtartamú és energiaráfordítást
igénylő projektben tevékenykedik

• Behatároltság • Kevesebb kreativitásra és önmegvalósításra van
lehetősége a témát illetően, kényszer

• Aktívabb tanári szerep • Passzívabb tevékenységet folytat, kevesebb
önállóságra és döntésre van lehetősége

ve nagy az időveszteség, melyek egymást
indukálják, új téma választása illetve a té
ma módosítása válhat szükségessé.

Jelentős pozitív hatásként értékelhető,

hogy szívesen végzett, és így valószínű

leg érdekes és sikeres projektre van re
mény. A tapasztalatlanság hiánya míatt
konfliktus kialakulása lehetséges a folya
matban: vonatkozik ez időbeli és terjede
lembeli eltolódásra, a nem optimális te
vékenység lehetőségére és bizonyos
pszichés problémákra a csoporton belül.

Összefoglalva

Mindebbőllátható, hogya témaválasz
tás lényeges és kritikus szerepet tölt be a
projektmódszertan területén. Tanulmá
nyunkban a nyitottságot próbáltuk meg
erősiteni azokban az oktató kollegákban,
akik szívesen próbálkoznak valami újjal.
Azok, akik már kipróbáltak valamilyen

projektet az oktatásí folyamat során,
érezhették és láthatták a módszer elő

nyeit és hatékonyságát.
E tanulmányban nem egyértelmű és

konkrét megoldásokat javasoltunk, ha
nem gondolatokat próbáltunk ébreszteni.
Remélhetőleg ezek a gondolatok a diákok
aktív és kreatív tevékenységében nyilvá
nulnak meg, ami sokszor már önmagá
ban ís sikernek minősül. Magunkon is
többször tapasztaltuk, hogy ragaszko
dunk a sémákhoz és az eddig bevált sza
kásokhoz. Ha mostani tanulmányunkkal
elértük azt, hogy mi magunk is krítiku·
sabban szemléljük saját oktatói és nevelői

tevékenységünket és míndevvel pedagó
gus szakos diákjaink fejlődését, már érde
mes volt papírra vetni gondolatainkat.

Mint ahogy az előzőekből látszik, a ta
nári és diák témakeresésnek és témavá
lasztásnak is vannak előnyei és hátrá·
nyai. Azon a véleményen vagyunk, hogy

mindíg az adott célnak és feladatnak
megfelelően kell dönteni a témaválasztás
jellegéről és típusáról. Nekünk teljesen
elképzelhető, hogy egyik projekt alkal
mával mi választunk témát diákjainknak,
míg máskor a diákokra hagyjuk ezt a
fontos szerepet és döntést. Számunkra
ez teljesen elfogadható még hasonló
szakmai keretek között is. Próbálunk
egy úgynevezett szigorú kritikai érzéket
kifejleszteni az optimális és aktuális té
ma-keresésben és kiválasztásban, de
hogy ez eddig hogy sikerült, arról talán a
diákjaínkat kellene megkérdezni.

A cikkben említett elképzelések a pe
dagógusképzés általános kereteire vonat
koztak. A projekt ugyanígy természete
sen hasznos módszerré válhat a testneve
lő tanárképzésben részt vevő oktatók és
diákok számára. Minden itt elmondott
igaz a testnevelés és sporttudomány kép
zés területére is. A projekt természetesen
nem mindenható, és igy nem használható
érdemben minden egyes szakterületen, il
Ietve minden tantárgy keretein belül. De
hogy gondolatai megfontolásra érdeme
sek, az biztos. (Lásd 1. és 2. táblázat)

A cikk egy korábbi változata elhang
zott a IV. Országos Projektpedagógiai
Konferencián, Kecskemét (2001. októ
ber 25-27.)
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2. Táblázat: Diák választlTable 2.
Jellemz6i Hatása a projektre
• A diákokat belső motiváció és érdeklődés jellemzi • Szívesen végzett tevékenység, szoros együttműködés,

már a kezdetektől optimális folyamat, siker
• Gyakorlatorientált téma • Projekt szükségessége és jelentősége nőhet,

sikeres elmélet és gyakorlat kapcsolat lehetősége,

útmutató a jövőre

• Passzívabb tanári szerep, sok kérdés a tanár részéről • Tanár partnerként van jelen, nagyobb diák önállóság
és íqy önbizalom, kreatívabb proiekt

• Aktív diák szerep • Kreativitás és önmegvalósítás a diák részéről,

változatosabb, érdekesebb témák lehetősége,

hatékonyság
• Terjedelem felmérésében hiba lehetőség, tervezési hibák • Időveszteség, időbeli eltolódás, nem optimális

tevékenység, nincs befejezés, frusztráció,
mellékvágányok lehetősége, módosulás lehetőség

• Ismerethiány • Kétséges a szakirodalmi kapcsolat és társadalmi
relevancia, esetleg új téma szükségessége, időveszteség
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Fizikai aktivitás Magyarországon
az ezredfordulón

Physical ActivitY in Hungary at the Millennium

J. li bra Figur. I.

Spol11evékcnység végzése az egyes társadalmi csoportokban. nem és iskolai végzettség
szerint
Sport aclivily ín different groups by gender and educalion
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Abstract

Sport and recreation as activity is a
very important issue in terms of both
health and leisure and it differs in various
social gröups. This study uses the nation
wide statistics to show the sport activity
in these different groups of the Hungarian
society in the year 2000. The overall stat
istics show that sport activity in the popu
lation 15-84 only 30 percent though
"sport" included recreation also. This
proportion is largely vary among the dif
ferent groups of the society so we can de
termine those groups with high sporting
activity, like men, people with higher edu
cation or persons under 30 or living in lar
ger cities, especially in Budapest. Though
some of these results can be figured out
in an intuitive way it is very important to
see those patterns that directly or indir
ectly inf1uence leisure or health.

Key-words: free time, leisure, sport
activity

Módszertani megjegyzések

arány nagy differenciáltságot mutat a kü
lönböző demográfiai változók mentén,
így például elmondható, hogy a férfiak, a
magasabb iskolai végzettségűek, a 30 év
alattiak, illetve anagyvárosokban, külö
nösen a Budapesten lakók körében na
gyobb a sportolási hajlandóság. Ezek az
eredmények nem meglepőek, de a rész
letes elemzés olyan egyéb jellemzőket is
feltár, amelyek alapvetően befolyásolják
a sportolási szokásokat, és így elméleti
hátterét képezhetik egy átgondolt sza
badidősport támogatási rendszernek.

Kulcsszavak: szabadidő, sportaktivitás

Jelen tanulmánya Központi Statiszti
kai Hivatal 1999-2000. évi Életmód-idő
mérleg felvételének adatai alapján ké
szült. A minta megfelelően reprezentálja
az ország magánháztartásaiban élő lS·
84 éves népességét évszakok és a hét
napjainak tekintetében, háztartásonként
legfeljebb egy fő megkérdezésével. A
minta kiválasztása az 1996. évi mikro
cenzus alapján történt az ország 353 te
lepülésén. A következőkben hivatkozott
adatfelvétel a kutatáson belül a 2. számú
személyi kérdőívre alapozott adatgyűjtés

volt, amely 2000. júniusa és szeptembe
re között került felvételre.
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kapott eredmények azt mutatják, hogy a
különböző társadalmi csoportokban ez
jelentősen eltér egymástól.

Az átfogó statisztikai adatok elemzése
alapján elmondható, hogya 15-84 év kö
zötti lakosság mindössze 30%-a végez
rendszeres sporttevékenységet. Ez az
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2. ábra Figur. 2.
Spolttevékenység végzése az egyes korcsoportokban
Sport aClivilY by age calegories

Gáldl Gábor
ELTE Tanárképző Főiskolai Kar, Budapest

Az egészség és a szabadidő eltöltés té
makörében a sport és a rekreáció mint
tevékenység kiemeit jelentőséggel bir. A
tanulmánya magyar lakosság sportolási
szokásait vizsgálja az ezredfordulón, s a
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3. ábra I"igure 3.
Sporttevékenység az egyes településtípusokat tekintve
Sport activity in by senlement type
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A sport, mint tevékenység

A kérdőÍv vonatkozó blokkjának első

kérdése arra kereste a választ, hogy a
kérdezett szokott-e valamilyen sportte
vékenységet vagy testmozgást végezni.
Itt a sporttevékenység igen széles érte
lemben volt véve, ugyanis nem kellett
versenyszerűséghez vagy formális szer
vezeti kerethez kötni, ráadásul sporttevé
kenység alatt lehetett érteni a hagyomá
nyos sportolási formák mellett gyógytor
nát, vadászatot, horgászatot is, vagyis
inkább a fizikai rekreációra voltak kíván
csiak a kérdezők. Ennek ellenére valami
lyen sporttevékenységet mindössze a 15
és 85 év közötti kérdezettek alig egyhar
mada (30%) végez.

A sportolási gyakoriság természete
sen eltérő az egyes társadalmi-demográ
fiai rétegekben. A következő két ábrán
(1. ábra, 2. ábra) a legfontosabb jellem
zők (nem, életkor, iskolaí végzettség)
mentén bontottuk meg a válaszadókat,
mivel feltételeztük, hogy miután ezek a
jellemzők alapvetően befolyásolják az
egyén társadalmi státuszát, így közvetve
befolyásolják szabadidő-eltöltési szoká
sait és a sporttal való kapcsolatát is.

Az alapvető társadalmi jellemzők erő

sen befolyásolják a sportolási szokáso
kat, a fizikai rekreáció igénybevételének
gyakoriságát. Ez a férfiakra inkább jel
lemző, mint a nőkre, akiknek alig egyne
gyedük "sportol" valamit. Az is elmond
ható - bár az összefüggés nem teljesen li
neáris, - hogy az iskolai végzettség emel
kedésével együtt nő a sportolási tevé
kenység gyakorisági aránya, leegyszerű

sítve: az érettségivel nem rendelkezők

durván egynegyede, az érettségizettek
40 százalék körüli aránya, míg a diplo
mások nagyjából fele végez több-keve-

a nők számoltak be nagyobb sportolási
gyakoriságról.

Jelentős eltéréseket tapasztalhatunk,
ha a település típusa mentén vizsgáljuk
meg az adatokat. Itt jól látható az a kü
lönbség, ami már a korábbi évtizedekre
is jellemző volt: a nagyobb települése
ken, ahol több lehetőség nyil ik asportra,
jóval magasabb a fizikai rekreációban
résztvevők aránya (3. ábra).

Emellett két további fontos tényezőt

kell megemlíteni a település típusának
magyarázó változóként történő felhasz
nálásánál. Az adatfelvétel információi
alapján a település nagyságának csök
kenésével (fővárostól a községig) vala
melyest nő a férfiak aránya (45-ről 49
százalékra), vagyis ha a nemi eltérések
lennének a háttérben, akkor éppen for
dítva történne a dolog, vagyís a községi
ek sportolnának többet.

Ha a nemi eltéréseket a településtípu
sokra vetitjük, akkor jól látszik a koráb
ban említett összefüggés, mely szerint a
községekben meglévő minimális férfi
többlet nem képes ellensúlyozni a tele
pülés típusának magyarázó hatását a
kérdésben. Az is elgondolkodtató, hogy
ezzel együtt a nemi eltérések önmaguk
ban igen jelentősek, hiszen a fővárosi

nők sportolási gyakorisága nagyjából
hasonló a kisebb városokban élő férfia
kéhoz, vagyis a nemek közti, korábban
bemutatott tíz százalékos eltérés végig
megmarad a település típusának men
tén, sőt a megyeszékhelyek esetén ez 16
százalékra nő (4. ábra).

A település tipusa szoros összefüggés
ben áll a település lélekszámának nagy
ságával, mivel elsősorban ez utóbbi
alapján történt a közigazgatási besoro
lás. Ennek alapján az várható, hogy a
magasabb lélekszámú településeken na
gyobb arányban sportolnak az emberek.
Ez valóban így is van, az ezer fő alatti lé
lekszámú településeken élők alig egyö
töde, míg a százezer feletti nagyvárosok
ban közel negyven százaléka nyilatkozott
úgy, hogy szokott valamilyen sporttevé
kenységet vagy testmozgást végezni.

Az eddig tárgyalt, ún. "kemény" társa
dalmi mutatókon kívül további jellemzők
is befolyásolhatják a lakosság sportolási
hajlandóságát és lehetőségeit. Ez utóbbi
jellemzők inkább a napi életvitelIei, a
háztartás szerkezetével vannak összefüg
gésben. Ilyenek a családi állapot, a ház
tartás összetétele, a gazdasági aktivitás,
illetve a munkajelleg-csoportok. Arra is
figyelni kell azonban, hogy ezek mögött
gyakran a korábban említett "kemény"
változók bújnak meg.

A kérdezettek családi állapota csak
kevéssé befolyásolja a sportolási gyako
riságot. Általánosságban elmondható,
hogya legnagyobb sportolási kedv a
nőtlen, illetve hajadon válaszadókra jel-
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sebb rendszerességgel valamilyen fizikai
rekreációval járó tevékenységet. Ami vi
szont egyértelműen lineáris összefüggés,
az életkor előrehaladtával drasztikusan
csökken a sportolás valamilyen formáját
választók aránya, 20 év alatt a válasz
adók kétharmada, míg 60 év felett mind
össze egytizedük válaszolt igennel erre a
kérdésre.

Ha ezeket a fontos magyarázó változó
kat aggregáltan kezeljük, akkor szintén
érdekes dolgokra derülhet fény.

A két nem közötti átlagosan tíz száza
lékos eltérésnél nagyobb különbség ta
pasztalható a fiatal rétegek, vagyis a 30
év alattíak körében a férfiak javára. 30
év felett azonban ez az eltérés egyre
csökken. Az életkor növekedésével a
sportolási gyakoríság alábbhagyása
nagyjából egyforma arányú a két nem
tekintetében, bár a folyamatosan jelenlé
vő különbség miatt a nők "hamarabb"
veszítik el sportolási kedvüket és/vagy
lehetőségeiket.

Ha az iskolázottsági összefüggéseket
nézzük, akkor az derül ki, hogya szakis
kolát (vagy korábbi nevén szakmunkás
képzőt) végzettek sportolási gyakorisága
a legalacsonyabb a bármilyen befejezett
iskolai végzettséggel rendel kezők közül,
tehát még a szakmunkás-bizonyít
vánnyal nem rendelkező,de a nyolc álta
lánost befejező válaszadók körében is
nagyobb gyakoriságot mértek. Érdekes
módon a férfiak körében a legalább
érettségizettek nagyjából fele sportol (le
számítva a technikusokat), és itt nincs
különbség az iskolaí végzettség emelke
désévei, míg a nőknél az érettségível
rendelkezők esetén lassan, de biztosan
nő a sportolási gyakoriság az iskolai
végzettséggel. Ez a növekedés annyira
erős, hogy az egyetemisták körében már
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4. ábra Figure 4.
Sportolás a nemek és a település típusa szerint
Sport activity by gender and settlement type

körében. A tanulók magas sportolási
gyakorisága két okból sem meglepő.

Egyrészt az ő esetükben biztositva van a
formális keret erre a tevékenységre és
így ez könnyebben elérhető számukra.
Másrészt a tanulók érthető módon jobbá
ra a 30 év alatti korosztályból kerülnek
ki, ahol az átlagosnál magasabb a spor
tolási gyakoriság. Az aktív keresők köré
ben még mindig valamivel az átlag felet
ti a sportolási gyakoriság, ami pozitív
mutató, hiszen a különböző gazdasági
csoportok közül talán nekik van legin
kább szükségük a fizikai rekreációra is.
Az egyéb eltartottak többnyire azokat a
húszas éveik második felében járó sze
mélyeket jelentik, akik befejezték az is
kolát és elhelyezkedés előtt vannak, így
tehát életkoruknál (átlagéletkor 28,7 év)
fogva nem meglepő körükben magasabb
sportolási gyakoriság. A nyugdíj mellett
dolgozókról szintén az átlagéletkoruk
árulkodik (52,9 év), és ez azt mutatja,
hogy itt a nyugdíjas éveík legelején járó,
esetleg előnyugdíjban lévő, vagy olyan
foglalkozásból kikerülő személyek, ahol
a nyugdíjkorhatár alacsonyabban is
megállapítható (pl. fegyveres foglalkozá
sok). Ez a csoport még viszonylag aktiv
életkorban lévő személyeket takar, akik
nemrég meglehetősen sok szabadidőhöz

jutottak és így az átlagosnál nem na
gyobb, de a korukhoz képest magasabb
arányban vesznek részt valamilyen fizi
kai rekreációban,

Elgondolkodtató ugyanakkor, hogy
olyan, relatív szabadidő-többlettel ren
delkező rétegek, mint a munkanélküliek,
a háztartásbeliek, illetve a gyesen, gye
den lévők az átlagosnál alacsonyabb
arányban sportolnak valamit, holott ne
kik szintén fokozottabban szükségük len
ne erre, hogya mindennapi monoton rit
musból néha kilépjenek.
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Ami magukat a munkajelleg-csopor
tokat illeti, némiképp meglepő módon
nem a vezető beosztású dolgozók spor
tolnak a leginkább (37 %), hanem az ér
telmiségiek, körükben a fizikai rekreáci
ót végzők aránya 48 százalék. Ez rámu
tat arra a tényre, hogy a fizikai rekreáció
"vállalása" legalább annyira kulturális
beidegződés, mint lehetőség vagy pénz
vonzata. Ezt az is alátámasztja, hogy az
értelmiségiek körében találjuk a legtöbb
diplomást, ami ismét a kulturális tőke új·
ratermelését hozza elő.

Az is az iskolai végzettséggel való szo
ros összefüggésre utal, hogya betanított
munkások, a segédmunkások és a me
zőgazdasági dolgozók körében az átla
gosnál jóval alacsonyabb a sportolási
gyakoriság, körükben viszont kimagas
lóan magas a szakmával sem rendelke
zők aránya. Közöttük emellett az átla
gosnál nagyobb arányban talá/hatunk fa
lun élő válaszadókat, amely tényező

szintén az átlagosnál alacsonyabb spor
tolási gyakoriságot feltételez.

Külön fel kell hívnunk a figyelmet egy
speciális rétegre, a 18-39 év közötti
gyermekes családokra. Ők e szempont
ból kiemeit fontosságúnak tekinthetők,

mivel a sportolási minták átörökítését
éppen a gyermek(ek)kel való foglalko
zás plussz időigénye érintheti negativan.
Erről a rétegről két fontos jellemző

mondható el: a teljes minta átlagához ké
pest nagyobb arányban vannak köztük
szakmunkás végzettségűek és érettségi
zettek, illetve többen élnek közülük köz
ségekben és kevesebben a fővárosban.

A kapott adatok azt mutatják, hogy eb
ben a rétegben nagyobb a sportolási ak
tivitás, a teljes minta 29,6 százalékához
képest köztük 38,3 százalék volt azok
aránya, akik végezne k valamilyen sport
tevékenységet.
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lemző, körükben ez 53 százalék. A há
zas, illetve elvált válaszadók esetén ez az
arány 22-23 százalék körül van, míg az
özvegyek tekintetében mindössze 8 szá
zalék. Mielőtt bonyolult következtetése
ket vonnánk le ebből, észre kell venni,
hogy ezek mögött az adatok mögött
nagy valószínűséggel az életkor, mint
magyarázó változó áll. A házasság előtti

ek logikusan leginkább a fiatalabb kor
osztályokból kerültek ki, vagyis onnan,
ahonnan a sportolási gyakoriság amúgy
is magasabb az átlag nál. A házasok és
elváltak feltűnően hasonló gyakorisága
lényegében a negyvenes-ötvenes kor
osztály aktivitásával egyezik meg, míg az
özvegyek körében alighanem az átlagnál
magasabb arányban találunk hatvan év
feletti válaszadókat. A legárulkodóbb jel
azonban az, hogy a mindennapi élettevé
kenységben meghatározó szerepet játszó
házasélet-tipusok (házas és együtt él,
házas, de külön élnek, elvált) körében
nincs semmi különbség.

A sportolási gyakoriság a háztartás
létszámával egy darabig együtt nő, majd
újra csökkenni kezd, és hasonló hullám
zás figyelhető meg az eltartott kiskorú
gyermekek létszámáva! kapcsolatban is.
A háztartás létszáma tekintetében 4 főnél

van a csúcs, míg az eltartott kiskorúakat
nézve egynél. Ez a két adat nem fedi tel
jesen egymást, mivel a négyfős háztartá
sok mindössze 29 százalékában van egy
eltartott kiskorú, vagyis itt két hasonló,
de azért nem megegyezőjellemzőről van
szó.

Ha a gazdasági aktivitást vizsgáljuk,
az derül ki, hogya sportolási gyakoriság
legmagasabb a tanulók, az aktív kere
sők, az egyéb eltartottak és érdekes mó
don a nyugdíj mellett foglalkoztatottak

A 30 év alatti korosztálynál oz á~agos

nál magasabb a sportolási gyakoriság
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Összefoglaló

Annak ellenére, hogya sport a kezde
tektől meghatározó szerepet játszott ha
zánk turizmusának fejlődésében, e két
társadalmi tevékenység találkozási pont
jainak komplex vizsgálata máig várat
magára. A tanulmány azáltal kíván hoz
zájárulni a sport és a turizmus tudomá
nyának transzdiszciplináris megközelíté
séhez, hogya lehető legszélesebben
igyekszik feltárni a turisztikai szakembe
rek által aktiv turizmusként értelmezett
tevékenységek és a rekreáció összefüg
géseit. Az elméleti megalapozottságú fo
galom-meghatározást követően áttekin
tésre kerülnek a rekreáció és a turizmus
fejlődésének közös állomásai, tisztázzuk
az aktiv turizmushoz sorolt sporttevé
kenységek körét, majd a magyarországi
kereslet és a kínálat oldaláról is megvizs
gáljuk az aktív turizmus feltételeit. A tu
rizmus rendszerszemléletű kutatása és
bemutatása a témával kapcsolatban el
engedhetetlenné teszi olyan kérdések
tárgyalását, mint a területfejlesztés, vagy
a biztonság problematikája, amire a ta
nulmány is kitér.

Kulcsszavak: rekreáció, sportturiz
mus, területfejlesztés, biztonság, turiszti
kai termék

Abstract

Sport from the beginning was played a
great part in the development of Hunga
rian tourism. In spite of this, the common
fields of those two social activities are
not elaborated in complex mode. This
paper tries to contribute to the trans-dis
ciplinary approach of sport and tourism
sciences in order to make an effort to
wildly explore the relations between active
tourism and recreation. After theoreti
cally definition will go over the common
stations of the development of the sport
and tourism, we will c1arify activitíes
which among active tourism, than we will

examine the conditions of the active tour
ism from the side of demand and supply
too. The systemized research and pre
sentation of the tourism makes indispens
able the negotiation of questions Iike
than regional development or safety
what this paper presents too.

Key-words: recreation, sport tourism,
regional development, security, tourist
product

Bevezető

A munkaidő egyre intenzívebb fel
használásával és kiterjedésével az egész
séges életmódra való törekvés abban az
esetben valósulhat meg, ha a szabadidőt

az életkornak megfelelő környezetválto
zással együtt járó testmozgással töltjük
el. Napjainkra elsősorban az informatika
és a telekommunikáció térhódításának
következtében a társadalom munkavég
zéssel töltött ideje produktivabbá vált,
amely magával vonta az elvégzendő fel
adatok mennyiségének növekedését is.
A tercier és a quaterner szektor erősödé

sével, az azokhoz kötődő tevékenysé
gekhez szükséges munkaeszközök ott
honi biztosításával, illetve mobilizálható
ságával a munkával töltött idő az egyén
döntésétől függően meghosszabbítható
vá vált. A munkaidő mennyiségi és mi
nőségi intenzifikációjával a társadalom
életszínvonalában kedvező változás kö
vetkezik be, amely legtöbb esetben ösz
tönzőleg hat a jóléti termékek fogyasztá
sára. A nem alapvető élelmiszerek, az él
vezeti cikkek, a szórakoztató elektronika,
a gépkocsi vásárlása a társadalom elké
nyelmesedésének irányába hat. Viszony
lag hosszabb időnek kell eltelnie ahhoz,
amíg az egyén felismeri a fogyasztói tár
sadalom egyik csapdáját, az életmódjá
ban bekövetkezett, az egészségi állapo
tára kedvezőtlenül ható változásokat. A
legtöbb esetben csak ezt követően merül
fel az egészségtudatos életmód igénye,
amelyben a kényelmes fotelt, a televízió

távkapcsolóját a testmozgás váltja fel. A
fogyasztói társadalmak szabadidejének
turizmussal való eltöltésének meghatáro
zó formáját továbbra is a tengerparti
nyaraláshoz kötődő passzív pihenés je
lenti, azonban rohamosan terjed azoknak
az alternatív turisztikai tevékenységek
nek a köre, amelyek az emberi szervezet
fizikai teljesítőképességét teszik próbára.

Az aktív turizmus
definiálása

A fogalom első tagjának, a magyar
nyelvben meghonosodott, latin eredetű

szó elsődleges jelentéséből kiindulva,
aktív turizmus alatt azt a fajta turisztikai
tevékenységet kell érteni, ahol a turista
magatartását cselekvő, tevékeny Folya
matok jellemzik. Ha megvizsgáljuk a tu
rizmus nemzetközileg elfogadott definíci
óját (Hágai Nyilatkozat), amely a lakó és
munkahelyen kívüli szabad helyváltozta
tásokra, valamint az azokból eredő szük
ségletek kielégítésére létrehozott szolgál
tatásokra koncentrál, akkor a turizmus
aktív formája alatt olyan utazásokat kell
értenünk, amelynek során a turista a hét
köznapitól eltérő, intenzív mozgást vé
gez, miközben valamilyen fajta árut,
vagy szolgáltatást is vásárol. Ha egy má
sik turizmus-definícióból indulunk ki (Mi
chalkó 2002), amely szerint a turista
környezetváltozása és élményszerzése
párosul a szolgáltatások igénybevételé
vei, akkor az aktív turizmus alatt értendő
minden olyan turisztikai tevékenység,
amelyben az egyén élményszerzési cél
ból eredő, nem rutinszerű mozgása a
mindennapi térpályáján kívül eső térben
költésével egybekötve valósul meg. A
nemzetközi szakirodalomban nem számít
bevett fogalomnak az aktív turizmus,
leginkább a szabadidős sporttevékeny
séggel kapcsolatban találkozhatunk vele
(Knop 1990), de minden esetben a turis
ta által végzett, a hagyományos tevé
kenységekhez képest intenzívebb időtöl

tést jelöl. A magyarországi turisztikai fo
galomrendszerben az aktív turizmus je
lentése sokáig kizárólag a közgazdasági
megközelítésre koncentrált (a külföldi tu
risták által forintra váltott valuta a külke
reskedelmi mérleg aktívumához járul
hozzá), az első korszerűnek nevezhető

hazai idegenforgalmi szótár nem említi
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(Idegenforgalmi Közlemények, 1985),
valódi jogosultságot csak a Magyar Tu
rizmus Rt által közzétett marketingtervek
révén kapott. Annak ellenére, hogy az
aktív turizmus az idegenforgalmi szakma
számára megfelelően definiált, még ma
is gyakran keveredik a sportturizmus,
vagy a nehezen értelmezhetőhobbyturiz
mus fogalmával. Az aktív turizmus vizs
gálata magas szintű trandszciplináris
szemléletet követel meg, mert a turizmus
ezen szegmensében végzett egyedi tu
risztikai tevékenységek elemzésekor a
természeti, a társadalmi és ökológiai
környezet komplex feltárása mellett ma
gára az emberre gyakorolt hatásokat is
figyelembe kell venni.

Rekreáció és a turizmus
sajátosságai

Annak ellenére, hogya Föld népessé
ge egyre nagyobb számban kapcsolódik
be a világ turizmusába, a lakosság több
ségének még mindig a városi parkok és
a városkörnyéki zöldterületek jelentik a
szabad levegőn való rendszeres időtöltés

térségeit. Amikor a rekreációról beszé
lünk, elsősorban a helyi társadalom ak
tív, testmozgással együtt járó szabadidős

tevékenységére gondolunk, melynek
legfőbb célja, hogy az egyén önmaga
egészségét és munkabíró-képességét
megőrizze. A rekreáció fogalmába olyan
az emberi szervezet felfrissülését elősegí

tő tevékenységek tartoznak, amelyek a
mindennapi szabadidő-eltöltésrészét ké
pezik, és az esetek többségében ingye
nesen, vagy minimális térítés ellenében
végezhetőek (Hutiray-Várkonyi 1995). A
rekreáció magyarországi értelmezésének
földrajzi megközelítése során elsősorban

a lakosság kiszolgálását hivatott létesit
mények szűk keresztmetszetei miatt az
üdülőterületeken, hétvégi házas térsé
gekben folytatott sajátos szabadidő-el

töltésére (Martonné 1992), illetve a vá
roskörnyék mint rekreációs zóna tipizá
lásra (Kraftné 1995) koncentráltak. A
sporttudomány képviselői a fizikai kon
díció megőrzésén túlmenően a kedvező

szellemi és szociális közérzet fenntartá
sát is a rekreáció fogalomkörébe tartozó
nak tartják (Harsányi 1997, Dobozy-Ja
kabházy 1992). A szakirodalomban
gyakran keveredik a turizmus és a rekre
áció fogalma (Gardavsky 1993), ami ar
ra vezethető vissza, hogy az aktív turiz
musban résztvevők által végzett tevé
kenység valóban fedi a mozgásos rekre
ációhoz sorolt cselekvéseket. A rekreá
ció és a turizmus abban jelent közös vizs
gálatí problémát, hogy mindkét tevé
kenység egyfajta környezetváltozással
jár együtt, de amíg a turizmus elsődleges

célja a maradandó élmény keresése, a

rekreációé az átmenetí, aktiv kikapcso
lódás, a szervezet felfrissítése. Ebből ki
folyólag az a mozgásfolyamat, ami egy
turista számára ritkán ismételhető él
ményt, az egy helyi lakosnak akár min
dennapos, rutinszerű eseménysort is je
lenthet (ilyen egy New Yorkban tartózko
dó turista, vagy egy ott élő számára a
reggeli kocogás a Central Parkban). A
környezetváltozás mértékében is tette
nérhetők a különbségek, mivel az aktiv
turizmus folytatásakor a biztos tájékozó
dási pontokat jelentő térségbő! kilépve
keressük a mozgás biztosította élménye
ket, a rekreáció során éppen a rendelke
zésre álló rövidebb idő következménye
ként nem hagyjuk el a bejárt térpályán
kat. A már említett költés is szerepet ját
szik a két fogalom lehatárolásában, mi
vel a turizmus üzletként arra hivatott,
hogy fogyasztásra ösztönözze a vendé
get, a rekreáció esetében erősebb szere
pe van a szocíális, jóléti szemléletnek,
amely a tevékenység kedvezményezett
ségét, vagy ingyenességét biztosítja. Az
aktív turizmus fejlesztésében különösen
fontos szerepre tehetnek szert azok a
rekreációs zónák, amelyek turisztikailag
frekventált térségek közelében helyez
kednek el, mivel kiegészítő programok
tereként szolgálhatnak a vendégek szá
mára és hozzájárulhatnak a turizmus te
rületi decentralizációjához. E mellett
számba kell venni a turizmus szempont
jából jelenleg még perifériát jelentő terü
letek rekreációs adottságait, és azokat
mind a belföldi, mind a nemzetközi turiz
mus számára fel kell tárni. A kiránduló
helyeket, a turistautakat, a városi parko
kat, a kerékpárutakat, egyes extrém
sportok színhelyeit, a gyógyászatilag
nem, vagy csak minimális mértékben
hasznosított strandokat és uszodákat el
sősorbana helyi társadalom aktív kikap
csolódása érdekében hozták létre, mégis
bázisát jelenthetík egy jövőbeli, az erede
ti funkciót megőrző, de igény szerint az
aktív turizmust is szolgáló fejlesztések
nek.

A rekreáció szerepe
a modern turizmus
megalapozásában

Ahhoz, hogy jelentőségének megfele
lően tudjuk kezelni az aktív turizmust, is
mernünk kell, milyen történelmi előzmé

nyei voltak az aktiv testmozgással páro
suló turisztikai tevékenységeknek a turiz
mus XX. század második felében kezdő

dött fellendülését megelőzően. Az ipari
forradalmak koráig a társadalom többsé
gének életvitelében jelentős szerepet ját
szott a fizikai kondíció fenntartása, mivel
ez jelentette az egyén munkaerejének
központi elemét. A mindennapi munka-

végzés során - mai szóhasználattal élve
edzésben volt az emberi szervezet, mivel
akár a földművelés, akár a kézműipar, de
a bányászat, vagy a hadseregben való
helytállás területén is elengedhetetlen
volt a fizikai erő. A XVIII. századot meg
előző korszakok utazásában a társada
lom alsóbb osztályát képviselők gyalog
lásai, de az arisztokrácia lovaglása is ko
moly fizikai teljesitményt jelentett. Az
élelemszerzési célból folyó vadászat és
halászat is mindennapos feladatnak szá
mított. Az aktív életvitelben az indusztri
alizáció korában kezdődnek meg az első

változások, amikor a nagyvárosokba va
ló költözéssel generációról-generációra
fokozatosan kialakul az urbánus életfor
ma, amely kezdetben a gyári, üzemi
munka keménységét hordozza, de a gé
pek megjelenésével, a szellemi munka
körök térnyerésével a nehézség fokoza
tosan csökken. A természetet a városi és
a város környéki szabadidős zónák bizto
sítják, ahová már piknikezni, kerékpá
rozni, lovagolni járnak. A XIX század vé
gére az iparosítás és a városiasodás kö
vetkezményeként az a tudomány és a
társadalmi szervezetek is kezdik felis
merni a civilizációs ártalmak veszélyeit
és körvonalazzák a rekreációs terek és
tevékenységek fontosságát (Kovács
1998). A mai értelemben vett aktív turiz
mus első megjelenési formáit az alpi sí
területek XX. század eleji térhódításában
kereshetjük, amikor a téli tespedtségből

kitörni vágyó arisztokrácia és nagypol
gárság felfedezi magának a hófedte ter
mészetben való síelés szépségét. Az ur
banizáció terjedésével a zöldterületek
térvesztésével párhuzamosan jelenik
meg a természet értékeinek idegenfor
galmi hasznosítása, amely a nemzeti
parkokban, a vadászatra, lovaglásra al
kalmas erdőkben, horgásztavak környé
kére és az átkerékpározható területekre
koncentrálódik. A modern turizmus ten
gerpartokra koncentráló, egysíkú turisz
tikai tevékenységéből, az unalmat elke
rülve menekülnek az emberek a XX. szá
zad végére az aktív tevékenység felé,
amelynek révén a korábbi, hagyomá
nyosnak mondott szabadidő-eltöltés ro
vására fokozatosan teret nyer a kaland
turizmus igénye. Az izotonikus energiai
talok, a száritott élelmiszer, a vízfertőtle

nítő tabletták, a pehelykönnyű hálózsá
kok, a viharsátrak, a hőszigetelő ruhák
biztosítják a hétköznapi sémákból való
kilépés és feltöltődés újabb lehetőségét.

A hagyományos túrázást a trekking, a
csónaktúrákat a rafting, a kerékpározást
a moutain-biking, az autózást az off-road
túra, a sátorozást az outdoor váltja fel
(Jandala 1997). Az aktiv turizmus ger
jesztette igények is jelentős mértékben
hozzájárultak ahhoz, hogy mára a Föld
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1. táblázat Az aktfv turizmus fogalomkörébe tartozó turisztikai termékek
Víziturizmus Horgászturizmus Lovasturizmus

Kerékpárturizmus Vadászturizmus Síturizmus
Golfturizmus Természetjárás Egyéb

2. táblázat A 15-74 éves népesség (őszi átlagos
naoi időfelhasználása nap/perc)

Tevékenység 1986 1999
Munka és közlekedés 550 507
Fiziológiai szükséglet 672 675
Szabadon végzett 218 258
-olvasás 33 23
-tévénézés 101 156
-séta, sport, testedzés 10 11
Forrás: KSH, 2000

egésze a turisztikai élményszerzés zóná
jává válhatott. Éppen az extrém sportok,
a kalandtúrák révén szélesedett ki azok
nak az objektumoknak a köre, amelyek
helytől függetlenül potenciális vonzerőt

jelentenek a turisták számára (Michalkó
Vizi 2001). A turizmus korábbi perifériái,
a sivatagok, a kietlen sziklavidékek, a
sarkköri területek, a legmagasabb hegy
csúcsok, a tenger mélységei egyaránt az
élményszerzés zónájává váltak.

Az aktív turizmus
termékorientált
megközelítése

Az aktiv turizmus turisztikai termék
ként való értelmezésekor abból kell kiin
dulni, hogya vizsgált termék egy vagy
több idegenforgalmi vonzerőre alapozott,
a vendég igényeinek összességét kielégi
tő szolgáltatáshalmazként legyen megha
tározható. Az aktív turizmus a komplex
termékek többségével szemben azonban
nem minden esetben foglalja magában a
4 A-ként (Attraction-vonzerő, Approach
megközelítés, Accommodation-elszállá
solás, Attitude-vendégszeretet) jelzett
elemek, illetve azok elengedhetetlen kie
gészítéseinek (vendéglátás, higénia, biz
tonság, ár) összességét. Ha az aktiv turiz
mus gyűjtőfogalma alá tartozó egyes tu
risztikai termékeket vizsgáljuk (1. táblá
zat), láthatjuk, hogy azok sajátosságaiból
adódóan egy-egy alkotóelem hiányozhat,
azonban sokszor ez a hiátus teszi vonzó
vá, egyedivé a terméket.

Egy vizi-, vagy kerékpártúrázó számá
ra éppen az átmeneti nomaditás jelent
heti azt a vonzerőt, amely őt az adott tu
risztikai termék választására ösztönözte,
de egy megfelelően összeállított termék
esetében ritkán esik ki teljes mértékben
valamelyik tényező, legfeljebb jelentősé

gének csökkenése érzékelhető. Az aktiv
turizmus során végzett turisztikai tevé
kenységek intenzitása és térigénye jelen
tős eltéréseket mutathat. Egyesek a hor
gászturizmus aktivitását megkérdőjele

zik, azonban a horgászat teljes folyama
tát tekintve megállapitható, hogya ben
ne résztvevőktől nem csekély fízikai tel
jesítményt (figyelemkoncentráció, éber
ség) igényeL Az 1. táblázatban nem ke·
rült feltüntetésre a sportturizmus, mivel
ezen fogalom alatt a versenysport, vagy
valamely regisztrált teljesitmény rendez
vényein résztvevő sportolók, sportveze
tők, szurkolók összességét értjük. Tehát
abban az esetben, ha az utazás nem
kedvtelésből, hanem a teljesítmény

összemérése érdekében történik, nem
beszél hetünk aktív turizmusról. Problé·
mát jelent a strand, illetve a folyó vagy
állóvizeken történő fürdőzés kérdésének
megítélése is, mivel ebben az esetben az
élményszerző fizikai aktivitás csekély
mértékben érhető tetten, és maga a für
dőzés sokkal inkább más turisztikai tevé
kenység, például egy alapvetően passzív
üdülés része.

A turizmus rendszere
és az aktív turizmus

A turizmus rendszerszemléletű meg
közelítése elsősorban a kereslet és a kí
nálat viszonyára és annak környezetére
koncentrál (Lengyel 1992). A rendszer
központi elemének a turisztíkaí tevé
kenységet tekinthetjük, mivel a turista
által a meglátogatott helyen végzett idő

és térbeli mozgásfolyamatok, cselekvés
sor határozza meg a vizsgált terület turiz
musának eredményességét. Az aktív tu
rizmus esetében a keresletet a fizikai és
pszichikai indítékok motiválják, amelyek
arra ösztönzik a turistát, hogy szabadide
jét környezetváltozással egybekötött
testmozgással töltse el. Mindehhez kiná
Iatként jelennek meg a természeti és az
ember alkotta vonzerők, amelyek keretet
biztosítanak a turisztikai tevékenység
nek. Ahhoz, hogy a folyamatban a költés
is realizálódhasson, elengedhetetlen a te
vékenységhez illeszkedő idegenforgalmí
infra- és szuprastruktúra megléte. A
rendszer eredményes működéséhez a
gazdasági, társadalmi, politikai, techni
kai és ökológiai környezetnek is elő kell
segítenie a turisztikai tevékenység folya
matosságát, ugyanakkor a turista cse
lekvéssorozata is hatást gyakorol a kör
nyezet elemeire. Ahhoz, hogy reális ké
pet kapjunk a rendszer működéséről, a
legfontosabb elem, a kereslet alaposabb
feltárását tartjuk szükségesnek. Az aktív
turizmus megjelenésének egyik mozga
tárugóját az a társadalmi szintű felisme
rés jelentette, hogy az egészséges élet
mód hozzájárulhat a hétköznapok kedve
zőbb közérzetéhez, a betegségek meg-

előzéséhez, az élet meghosszabbításá
hoz. Magyarországon 1960 és 2000 kö
zött az emésztőrendszeri problémákból
kifolyólag 2,5-szeresére, a daganatos
megbetegedések következményeként
kétszeresére, a keringési rendellenessé
gek miatt elhunytak száma 1,6 szorosá
ra növekedett. Ez a tendencia azt a
stresszes, egyre inkább anonimitásban
élő magyar társadalmat jellemzí, amely
nek még igen csekély hányada ismerte
fel az aktív szabadidő eltöltésben rejlő

egészségmegőrző lehetőségeket.

Figyelemre méltó, hogy mialatt a ma
gyar társadalom munkával és közleke
déssei töltött ideje 1986 és 1999 között
csökkent, addig a szabad felhasználású
időszakában a televíziózás közel egy órá
val nőtt, testmozgásra azonban továbbra
sem fordít 11 percnél többet (2. táblá
zat). A magyar társadalomnak, mint az
aktív turizmus potenciális piacának
egészségi és mentális állapotát az is jál
visszatükrözi, hogya háztartások évi ki
adásaiból milyen arányban fordít a test
edzésre. Tekintetbe kell venni azt is,
hogya háztartások évi 22 111 forintot
gyágyszerre, 13 364 forintot szeszesital
ra és 25 335 forintot dohányárura fordí
tanak, kerékpárjukra 802, sportszerre
910 belföldi üdülésre 2712 forint jut.
Egy, a Magyar Turizmus Rt. számára ké
szült felmérés azonban bizakodásra ad
okot, mivel a magyar lakosság belföldi
üdülése (amikor a háztartás legalább
egyik tagja, legalább egy éjszakát távol
tölt az otthonától) esetén a megkérdezet
tek 33 százaléka említette a kirándulást
és természetjárást, 25 százalékuk a ker
tészkedést.

Az aktív turizmus
feltétel rendszere

Az aktív turizmus fejlesztésének érté
kelésekor figyelembe kell venni a rend
szer általános és helyi feltételeit, ame
lyek hiánya akadályozhatja a termék
eredményes értékesítését. A turizmusra
vonatkozó általános feltételek, mint a bé
ke-biztonság, az alapvető higiéniai kör
nyezet, vagy a fogadótérség életszinvon
alának állapota az aktív turizmushoz so
rolt termékek esetében is kívánatosak, a
helyi feltételek viszonylatában azonban
már eltérés tapasztalható. A fogadókész-



3. táblázat
A felnőtt lakosság érdeklődéseegyes aktfv turisztikai tevékenységekről(%)
Tevékenység Nagyon érdekli Nem érdekli
Nemzeti parkokban való kirándulás 70,5 8,1
Eavéni kerékDártúra 64,5 10,9
Lovastúra lóháton 50,5 16
Gvaloatúra 503 15,1
Jachtozás 31,6 43,9
Vízisí 29,2 43,5
Szervezett kerékpártúra 17,9 37,2
Forrás: Magyar Turizmus Rt.

ség a lokális, vagy regionális társadalmi
gazdasági-politikai erők aktív turizmus
hoz való viszonyát fejezi ki, azaz megmu
tatja, milyen mértékben támogatják pél
dául egy golfpálya, vagy egy kerékpárút
kiépítését és milyen szívesen fogadják a
golfozni vágyók seregét. A kérdés vízs
gálható a lakosság, a vállalkozói szféra,
vagy az önkormányzat szemszögéből is,
mível az érdekek jelentősen eltérőek le
hetnek. Az aktív turizmus fogadóképes
sége tulajdonképpen a kínálattal egyezik
meg, magában foglalja tárgyi, szervezeti
és személyi feltételek összességét. A tár
gyi feltételek esetében az idegenforgalmí
infra és szuprastruktúra intézményeit kell
számba venni, vagyis az adott vonzerőre,
milyen kiszolgáló, vendéglátó, illetve ke
reskedelmi létesítmények épültek. Ha a
kerékpáros turizmust vizsgáljuk, vonzerő

alatt maga a táj értendő, infrastruktúra
alatt a kerékpárutat, a kiépített pihenő

ket és fotópontokat, szuprastruktúrán a
szálláshely-és vendéglátó-helyeket, iliet
ve a kerékpár-szervizeket kell érteni. Ezt
az analógiát használva vizsgálható a töb
bi aktív termék is, amelynek közös pont
ja, hogy legtöbb esetben a táj és az ab
ban végezhető sajátos tevékenység je
lenti a vonzerőt. A feltételrendszer meg-

teremtésénél érdemes tekintetbe venni a
piac igényeit is, mivel ebben az esetben
a kihasználtság eredményesebben ter
vezhető.

Az aktív turizmusban tevékenykedő, a
hazai lakosságot piacnak tekintő vállal
kozók a Magyar Turizmus Rt számára ké
szített felmérésbőlláthatják, hogy az ak
tív turizmus iránt érdeklődők körében
potenciális kereslet leginkább a termé
szetjárás, a lovastúra, és az egyéni ke
rékpártúra esetében várható, így ezen tu
risztikai tevékenységek feltételrendszeré
nek megteremtését célszerű szorgalmaz
ni (3. táblázat).

Az aktív turizmus
és a turizmuspolitika

A turizmuspolitika megmutatja, hogy
az állami turizmusirányítás képviselői

mennyire elkötelezettek az aktív turiz
mus feltételeinek megteremtésében és
fejlesztésében. Ennek fontos tényezője,

hogy hol a helye és milyen a jelentősége

az aktív turizmusnak az országos és regi
onális koncepciókban, stratégiákban,
marketingtervekben és mennyire követ
kezetes azok megvalósítása. A turizmus
politikáért felelős döntéshozóknak a sze-

repe és felelőssége, hogy megfelelő inf
rastrukturális és gazdasági környezetet
biztosítsanak a fejlesztésekhez és ösztö
nözzék a stratégiákba illő elképzeléseket,
továbbá korlátozzák a fejlődést gátló ten
denciákat. Hazánkban az aktív turizmus
kiépülését segítő turizmuspolitikai ele
mek leginkább a Magyar Turizmus Rt.
operatív tevékenységében érhetők tet
ten, természetesen ehhez elengedhetet
lenül szükséges a Gazdasági Minisztéri
um, illetve az Országos Idegenforgalmi
Bizottság támogatása is. Az idegenfor
galmi szakma 200l-et az aktív turizmus
évének nyilvánította, ez többek között
azt is jelentette, hogy a természetjárás, a
víziturizmus, a kerékpáros-turizmus és a
lovasturizmus fejlesztése kiemelet szere
pet kapott. A kitűzött cél 11 ezer kilomé
ter jelzett turistaút, 1400 km kerékpárút,
3500 km víziút kiépítése, 240 minősített

lovas létesítmény létrehozása és 12 golf
pálya elkészítése volt. Az országban több
helyen "Kalandok karnyújtásnyira" szlo
genű óriásplakátok hívták fel a figyelmet
a belföldi turizmus ezen lehetőségére. A
Magyar Turizmus Rt 2001-2004 marke
tingstratégiájában megfogalmazásra ke
rül, hogy a teljesítményorientált termé
kek, az erőnlét javítása, az extrém spor
tok, az aktív rekreáció és a természet kö
zelsége fontos szerepet játszik az ország
turizmuspolitikájában. A Széchenyi Terv
ben is teret kap az aktív turizmus, az
egyéb minőségi turisztikai termékek fej
lesztési alprogramon belül kívánják fej
leszteni az aktív turizmust, amelynek
megvalósítására különböző témákban
pályázatot írtak ki. Az Ifjúsági és Sport
minisztérium tevékenysége hozzájárul az
aktiv turizmus fontosságának felismeré
séhez, a szükséges ínfrastruktúra megte
remtéséhez. Számos szakmai szervezet
is (Magyar Természetbarát Szövetség,
Magyar Golf Szövetség, Kerékpárral
Közlekedők Országos Szövetsége, Ma
gyar Lovas Szövetség) tevékenyen részt
vállal az aktív turizmus feltételeinek javí
tása érdekében.

Az aktív turizmus
területfejlesztési

vonatkozásai

Az aktív turizmus tekintettel arra, hogy
elsősorban a természeti vonzerők kihasz
nálására épül, kiváló lehetőséget biztosít
a területfejlesztési célkitűzések megvaló
sítására. Mivel a területfejlesztés főként a
gazdasági, társadalmi mutatói alapján
kedvezőtlen helyzetben lévő térségek
felzárkóztatására koncentrál, így ahol
nem állnak rendelkezésre az ipari, vagy
mezőgazdasági termeléshez szükséges
adottságok, ott az aktív turizmus erőfor

rásainak hatékonyabb kihasználását kell



megcélozni. A területfejlesztés során fi
gyelembe kell venni, hogy azok a térsé
gek válhatnak az aktív turizmus célterü
leteivé, amelyek korábban rekreációs zó
naként szolgálták a helyi és környékbeli
lakosság szabadidő eltöltését, így rendel
keznek azokkal a tapasztalatokkal, ame
lyek elősegitik a térség eredményes érté
kesitését is (English - Bergstrom 1994).
Az aktív turizmusnak megvan az a sajá
tossága, hogy nemcsak pont, vagy zóna
szerű fejlesztést, hanem vonalas kiépítést
is lehetővé tesz. Ezt elsősorban a kerék
páros, vagy a Jovasturizmus, illetve a ter
mészetjárás tudja kihasználni. A nehezen
megközelíthető, azonban idegenforgal
milag értékes területek kerékpárutak, 10
vasútvonalak, túraútvonalak kiépítésével
bevonhatóvá válnak a turizmusba, amely
idővel- szükség szerint - maga után von
ja aszuprastruktúra kiépülését is. De egy
horgásztó, vagy egy vízturázásra alkal
mas folyószakasz infrastruktúrális felté
teleinek a megteremtésével is fejleszthe
tő a turizmus, amelynek bevételei alapul
szolgálhatnak a térség feIzárkóztatásá
hoz.

A biztonság szerepe
az aktív turizmusban

A turizmus biztonsága mára összetett
fogalommá vált. Nemcsak a turista sze
mély-és vagyonbiztonságát értjük alatta,
hanem ide tartozik a tájékozódás, az el
igazodás, a fogyasztás, vagy az ídegen
társadalmi konvenciók megértésének a
biztonsága is. Az aktív turizmus résztve
vői számára különösen nagy jelentősége

van a biztonságnak, mert értékeik (köz
lekedési eszközök, csomagok) sokkal
kevésbé védettek, mint az átlagos turis
táé. Az ő esetükben a tájékozódás is ne
hezebb kérdésnek bizonyul, mert tere
pen, természeti környezetben mozognak,
így elsősorban megfelelő térkép, alapve
tő tájékozódási pontok, vagy irányító
táblák szükségesek az akár végzetessé is
váló eltévedés elkerüléséhez. Az eligazo
dás leginkább az írott és íratlan szabá
lyok ismeretét jelenti: hogyan folytatható
egy Nemzeti Parkban, vagy védett öve
zetben a turísztikai tevékenység,
mennyire korlátozott a mozgástér, mire
kell odafigyelni. A fogyasztás biztonsága
főleg a vendéglátóhelyek esetleges
visszaéléseinek elkerülését jelenti. A tár
sadalmi konvenciókra is érdemes figyel
met fordítani, ha egy olyan faluban száll
meg az aktív turizmusban résztvevő tár
saság, ahol nincs éjszakai élet, vagy túl
ságosan kihívónak tartják a fürdőruhás

lányok jelenlétét, akkor nem szabad eze
ket a helyi normákat megszegni. A sze
mélyi biztonság főleg a balesetek révén
veszélyeztetett, 2000-ben az összes sze-

mélyi sérüléses közúti közlekedési bal
esetnek 11.2 százalékában kerékpáros,
56,7 százalékában a figyelmetlen gyalo
gosok voltak az előidézői.

Az aktív turizmus jövőképe

A Magyar Turizmus Rt által készíttetett
- korábban már említett - felmérés sze
rint a magyarországi felnőtt lakosság 73
százaléka érdeklődik a természetjárás,
43 százaléka a kerékpározás, 30 százalé
ka a vizisportok és 21 százaléka a lovag
lás iránt. Ez a jövőt tekintve már önma
gában is kedvezőnek mondható, mivel
érzékelhető, hogy a természetközeli akt
ív szabadidő-eltöltés szándéka ott rejtő

zik a társadalomban. Igaz, a hazai lakos
ság többsége pillanatnyilag a legkisebb
kiadássa I járó természetjárásnak hódol,
de a folyamatokat értékelve egyre töb
ben kapcsolódnak be más aktív tevé
kenységekbe is. Ha sikerül a rendelke
zésre álló szabadidőre és az utazásra
költhető jövedelmi hányadra alapozva
évente legalább egyszer egy hosszú hét
végét aktív tevékenységgel tölteni, akkor
ez a társadalom egészségi és mentálisál
lapotán is meg fog látszódni. Egyről

azonban nem szabad megfeledkezni,
hogy a turizmus számos más funkciója
mellett elsősorban üzlet, igy vagy az ál
lamnak kell nagyobb szerepet vállalni az
elengedhetetlen infrastruktúra kiépítésé
ben, vagy a jelenleg elitnek tekintett akt
iv tevékenységek fognak megerősödni,

amelyből a társadalom szélesebb rétegei
kizárva maradnak.
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Allapot és mozgásvizsgáló

teszt bemutatása
NeL!romotoro~ és szenzomotoros szemléletű vizsgálatok az iskolaéretlenség,

l/l. a tanulasi, magatartási és figyelemzavarok okának korai kiderítésére

Neuromotoric and Sensomotoric Survey for the Early Recognition of the Couses
of Immaturity in Learning, Behavior and Attention Deficit Disorders

Lakatos KataUn
Budapesti Hidroterápiás Rehabilitációs Gimnasztika (BHRG) Alapítvány, Budapest

Összefoglalás

A neuromotoros és szenzomotoros,
nagyrészt a kéreg alatt történő idegrend
szeri szabályzás érettsége 5 éves kortól
megállapítható az állapot és mozgásvizs
gálat felvétele segitségével. A 21 mozgá
sos részfeladattal 40 készség és részké
pesség érettségének szintje állapítható
meg. A 75 % alatti teljesítmény organi
kus érintettségre, a szenzomotoros folya
matok valamint a figyelem megosztható
ságának érintettségére utal. A szűrővizs

gálatot elsajátító pedagógusok differen
ciáini tudják tanítványaik érettségét IQ
vizsgálat vagy egyéb tudásfelmérő teszt
felvétele nélkül. Az állapot és mozgás
vizsgálat felvétele az első lépés az iskolai
beválás szempontjából veszélyeztetett 5
12 éves gyermekekkel kapcsolatos ten
nivalók között. Az idegrendszer érését
elősegítő HRG és TSMT-terápia intenzív
alkalmazása javulást hoz a motoros, a
pszichés/kognitív és a szociális területe
ken egyaránt.

Kulcsszavak: veszélyeztetett/rizikós
iskolai beválás, a kéreg alatti struktúrák
érésbelí elmaradása, neuromotoros vizs
gálatok, preventív-korrektív vagy stá
tuszmegállapító vizsgálati célok, spon
tán érés helyett újrastruktúráló szenzo
motoros fejlesztések, vizsgálható mini
muméletkor 5 év.

Summary

The maturity of the neuro-motor and
senso-motor, mainly subcortical neural
regulation can be determined from 5 years
of age by status and movement survey.
The level of maturity of 40 early abilities
and skills can be determined by 21 tasks
of movements. The effectiveness below
75 % is due to organic intluence and the
interferences of senso-motor consequen
ce and attention distribution capability.
Educators are possessed with the screen
ing survey can differentiate the maturity
of their students without using IQ or

other knowledge tests. To achieve the
status and movement survey among
5-12 years old children with risk to fail in
school is initiative. The intensive applica
tion of the HRG and PSMT-therapies aim
ing the maturity of nervous system makes
improvement in motor, cognitive and
social fields as weil.

Key-words: hig h risk for failure in
school, delayed maturity of subcortex
structures, neuromotor surveys, preven
tive-corrective or status determining sur
vey-goals, instead of spontaneous deve
lopment of reconstructive sensomotor
trainings, subjects of survey are from 5
years of age.

1. Bevezetés

A testneveJéssel és a sporttudomá
nyokkal foglalkozó, az e területet kutató
szakemberek tudományos érdeklődése

az elmúlt évtizedekben a teljesitmény
motoros, egzakt módon mérhető, életta
ni, biokémiai, biomechanikai elemekkel
alaposan kibővüJt vizsgáló eljárások, va
lamint az egyes sportágak alaptechniká
jának jobb megismerése felé irányult.

Fontos kutatási célok közé tartozott
még (többek között) az optimális terhel
hetőség megállapításának kérdése, ill. a
kiválasztás és a tehetséggondozás újra
gondolása is.

Mozgásokat azonban más tudomány
területek képviselői is megfigyelnek, ku
tatnak.

Az elektrofiziológusok a neuronok
mozgásának és mechanikai kapcsolatai
nak feltárásával (is) foglalkoznak, a bio
kémikusok pedig molekuláris szinten
elemezve figyelik meg azt, hogy egyes
anyagokra vagy külső hatásra miként,
pl. milyen mozgással reagálnak a sejtek.

A biomechanika tudományterületén
kutatók az adott biológiai rendszer me
chanikai és fizjkai történéseit, így többek
között a mozgásait elemzik.

A terápiát végző pszichológusok klien
seik testbeszédéből, tartásából vonnak le

fontos következtetéseket a belső gondo
latokról, érzésekről és indulatokról, má
sok szocimetriás vizsgálatok készítésé
hez figyelik meg a társas kapcsolatokat a
spontán csoportmozgásokban.

A neurológusok és a neurofizioJógu
sok a retlexek (egy meghatározott inger
re adott egyszeri, specifikus motoros vá
lasz) és az elemi mozgásminták (egy, a
gravitáció által meghatározott ingerhely
zettel kiváltható, folyamatos motoros vá
lasz) megfigyelése alapján következtet
nek az idegrendszer kéreg alatt szabályo
zott funkcióinak épségére, minőségére.

A fejlődésneurológusok az ontogeneti
kus fejlődés első éveinek pszichomoto
ros fejlődését követik, kiemeIt figyelmet
szentelve az újszülött korra jellemző ref
lexek és elemi mozgásminták fokozatos
integrálódásának és a humánspecifikus
mozgásformák megjelenésének.

A kineziológusok mozgáskontroll alatt
a mozgások irányításának, ellenőrzésé

nek .~s szabályozásának folyamatait ér
tik. Ok azok, akik összekapcsolták a kí
sérleti pszichológiát a testneveléssel, s
ezen belül a mozgások idegrendszeri, fi
zikai és viselkedésbeli aspektusaival fog
lalkoznak. Kutatásaik során bebizonyo
sodott, hogyamozgástervezés és a gon
dolkozás analóg idegrendszeri működé

seken nyugszik, hiszen mindkettőben

azonos elem a problémamegoldás, ami
hez szükséges a beérkező információk
gyors és pontos feldolgozása. E funkci
óknál egyformán alapfeltétel továbbá a
figyelem és az emlékezettel kapcsolatos
fol amatok helyes működése is.

A neuromotoros és szenzomotoros
szemléletű megfigyeléseket és vizsgála
tokat azok a szakemberek végzik, akik a
megkésett beszéd/mozgás- és/vagy
kognitív fejlődés hátterében megbúvó
idegrendszeri éretlenség összetevőit és
szintjét tudják meghatározni.

Piaget kognitív fejlődés-elmélete sze
rint ha az első két életévre, -az ún. szen
zomotoros korszakra, - jeJlemző a meg
felelően ingergazdag környezetben a sok
saját (szülő által támogatott) aktivitás,
akkor az itt megszerzett alapokra harmo
nikusan rá tud épülni a konkrét művele

tek, majd az absztrakt gondolkozás is.



Eszerint azoknak a gyermekeknek
van igazán jó esélyük a sikeres iskolai
beváiásra,- ami a magasabb idegrend
szeri/kérgi szinten szervezett és hatéko
nyan integrált funkciókat feltételezi, 
akiknél a csecsemőkori re~exek és elemi
mozgásminták időben integrálódtak,
idegrendszerük érési folyamataihoz ele
gendő mennyiségű és megfelelő minősé

gű vizuális, akusztikus, taktilis és veszti
buláris ingert kaptak, valamint sokféle
mozgásos helyzetben tanultak meg jól
reagálni, koordináltan és praktikusan
mozogni.

A szenzoros integráció zavarai akkor
is előfordulhatnak, ha egy gyermek ép
idegrendszerrel született, de az oly fontos
korai években kevesebb környezeti inger
éri, ill. szegényes mozgási lehetőségei

voltak. A genetikusan programozott érés
ugyanis csak megfelelő környezeti felté
telek között valósul meg, az ingersze
gény/korlátozó környezetben az ideg
rendszeri struktúrák érése lelassul, rész
ben elmaradhat, az egyes területek kö
zötti kapcsolatok nem alakulnak ki, ill. a
már kialakultak működése bizonyta
lan/esetleges lesz, sőt előfordulhat az is,
hogy hibás funkcionális mechanizmusok'
jönnek létre.

Minden viselkedéses megnyilvánulás,
így a jól koordinált mozgások kivitelezé
se, a figyelem, az önfegyelem továbbá a
kognitív és intellektuális funkciók is az
idegrendszer különböző struktúráiban le
zajló folyamatokat reprezentálja. Bár
mely eltérő működésnek oka lehet tehát
a kéreg alatti struktúrák szabályozási
éretlensége és a szenzoros integrációs
működés hiányossága.

A fenti gondolatok elfogadása annak
belátását is jelenti, hogya humán moz
gásokkal foglalkozó tudományterületek
száma megnőtt, így ma már számos as
pektusból és célból vizsgáinak mozgáso
kat a kutatók.

A másik fontos információ pedig az,
hogy egyes, neurológiai és szenzomoto
ros háttértudás birtokában speciális ter
vezett motoros vizsgálatok diagnosztikus
jelzésüknél fogva fontos szerepet tölthet
nek be olyan esetekben, amikor eltérő

fejlődést (pl. iskolaéretlenséget, tanulási,
magatartási, beilleszkedési stb. zavaro
kat) regisztrálunk.

2. Iskolaérettség
iskolaéretlenség;

a hagyományos vizsgálat

Az általános iskolai tanulmányok
megkezdése a gyermekek 15-30 %-nál
nem zavartalan.

Az új környezet, a többnyire magas
osztálylétszám, a 45 perces irányított ta
nórák folyamatos figyelmet, gyors beil-

leszkedési készséget, érett önkontrollt és
feladat-tudatot, a széleskörű befogadó és
kifejező nyelvi készség mellett a gondol
kozási folyamatok megfelelő szintjét, va
lamint a jól koordinált nagy- és finom
mozgások meglétét kívánják meg.

A fenti készségek és képességek rész
leges vagy nagyfokú hiányossága esetén
(a tüneteknek megfelelően) beszélhe
tünk tanulási zavarokról (itt az olvasás,
az írás és a számolás nehézségeiről van
szó), figyelemzavarról (ez a koncentráció
rövidségét és ennek következtében az
emlékezeti folyamatok gyenge működé

sét jelenti), beilleszkedési nehézségekről,
kialakulatlan feladattudatról, ill. hiperak
tivitásróI. Az iskolai beilleszkedés zavarai
nem csak az "akadémiai készségeket"
megalapozó tanórákon tűnnek fel (mate
matika, olvasás, írás ... ) hanem a testne
veléSI órákon is eltérő e gyermekek (sza
kirodalmi adatok szerint 15-30 %-tól van
szó) motoros, kognitív/pszichés és szoci
ális képességei.

Az iskolai beválást hátráltató kézségek
és részképességek már 6 éves kor előtt

is felismerhetőek, s a szakemberek vizs
gálataivaJ kiszűrhetők.

Veszélyeztetettnek számít minden
olyan, az ötödik életévét betöltött nagy
csoportos, ill. logopédiai óvodába járó
gyermek, akinél az alábbi tünetek közül
több is felismerhető:

• gyenge/hibás mozgáskoordináció,
éretlen egyensúlyérzék,

• az óvodai kezdeményező foglalkozá
sokon csak részben, ill. rövid ideig és tet
szőleges részvétel, feladat-helyzetekből

való gyors kiszállás,
• rövid, könnyen elterelhető figyelem,

alacsony szintű feladat-tudat,
• ügyetlen rajzolás, vagy a rajzolás há

rítása és/vagy a többi finommozgás is
éretlen,

• csekély önfegyelem, hiperaktivitás,
• feltételezhető (vagy már vizsgálattal

kimutatott) részképesség-gyengeség,
• a befogadó és/vagy a kifejező nyelvi

készsége elmarad az életkori átlagtól.
Rizikósnak tartjuk továbbá az iskolai

beválást a hatodik életévüket betöltött,
de iskolaéretlennek nyilvánitott, ill. év
vesztes gyermekeknél is, ha a fenti tüne
tek továbbra is fennállnak, számuk és
erősségük pedig nem csökkent számot
tevően a nagycsoportban eltöltött máso
dik év alatt sem.

Magyarországon már az 1960-as
években általánosan elfogadottá vált az
a tény, hogy a gyermekek szomatikus,
mentális és pszichés fejlődése nem
egyenletes, ezért nem kötelezhető me
chanikusan a törvény által előírt iskola
kezdésre mínden 6 évét betöltött gyer
mek.

Az 1972-73-ban összeállított iskolaé
rettségi vizsgálat egyes részfeladatai a

Goodenough, a Bender-A, a Büchler
Hetzer, a Wechsler, a Schank-Danzinger
és a Binet-tesztekből lettek összeválo
gatva, úgy, hogy a vizsgálat nem lett
standardizálva, ezért IQ sem számolható
a kapott eredmény ből.

Az iskolaérettségi vizsgálat alapvetően
a magasabb szinten szervezett idegrend
szer által biztosított teljesítőképes tudás
feltérképezését tűzi ki célként. Vizsgálja a
gyermek jártasságát, ismereteit, tudását
az 5-ös számfogalom, a relációk, a for
ma percepció, a szerialitási készség, a
mintamásolás, a testkép, a térbeli tájé
kozódás, a lateralitás, a jobb-bal diszkri
mináció, a grafomotoros tevékenység, a
finommotorika, a színismeret, az általá
nos tájékozottság, valamint a kauzális és
az analógiás gondolkozás terén.

Emellett fontos megfigyelési szem
pont az is, hogy milyen a gyermek prob
lémamegoldása élethelyzetekben,
mennyire képes egyes szituatív össze
függések felismerésére, ill. milyen érett a
verbális kifejezőképessége, aszókincse
és a mondatalkotási képessége.

Az alacsonyabb idegrendszeri funkcio
nális szintek jó szabályozását mutató ke
resztcsatornákból mindössze kettő, a vi
zuális-motoros és az akusztikus-motoros
keresztcsatorna került be az iskolaérett
ségi vizsgálatba.

Az egycsatornás figyelem mellett
megfigyelhetőa rövid (verbális, vizuális,
szeriális, akusztikus) és a hosszú idejű

(verbális) emlékezet, valamint az önfe
gyelem, a monotónia-tűrés és a feladat
tudat érettsége is.

A fenti felsorolásból kitűnik, az iskola
érettségi vizsgálat viszonylag széleskörű

információ-halmazt képes feltérképezni,
ennek ellenére több szakmai probléma is
felmerül az alkalmazásával kapcsolat
ban.

1. Nem derül ki az esetleges hibás mű
ködés oki háttere, mivel szinte csak a ké
reg által szabályozott, akaratlagosan ter
vezett, intellektuális funkciókat vizsgálja,
a kéreg alatti szenzoros integrációs fo
lyamatokról nem ad információt.

2. Hibás vagy hiányos feladatmegol
dás esetén az újra nagycsoportot járó is
kolaéretlennek talált gyerekek felkészíté
séhez nem ad útmutatót, ezért az iskolá
ra felkészítő foglalkozások során gyakori
a "rátanultatás" , ami a vizsgálatban hi
bás tevékenység korrigált analóg gyako
roltatását jelenti.

3. Hátrányos szociokulturális környe
zetből érkező, rendszeresen óvodába
nem járó gyermekeknél nagyfokú elma
radás mutatható ki vele, hiszen az iskola
érettségi vizsgálat eredeti résztesztjei IQ
mérésére is alkalmasak, s kultúra-füg
gők.

4. 6 éves kor a felvétel ideje, így pre
ventíve nem lehet alkalmazni.
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5. A felvétel ideje elég hosszú, kb. 2x 1

óra, hiszen a vizsgálatnak van csoportos
és egyéni része is.

6. Nagy fokban épít a kifejező nyelvi
készségre és a finommotoros tevékeny
ségekre, ami kicsit ügyetlenebb, rosszul
beszélő gyermekeknél teljesitményszo
rongást (és gyengébb eredményt) vált
hat ki.

7. Nagymozgásokat egyáltalán nem
vizsgál.

8. Csak nevelési tanácsadókban és
Tanulási Képességeket Vizsgáló Bizott
ságokban dolgozó szakemberek alkal
mazzák, ami igen szűk vizsgálói körnek
számít.

Az iskolaérettségi vizsgálat fentebb
felsorolt hiányosságai miatt érdemes ta
nulmányozni ill. alkalmazni olyan szűrő

vizsgálati eljárást, mely a kéreg alatti
szabályozás éretlenségét egyértelműen

kimutatja, státusz- és folyamatdiagnosz
tikára egyaránt alkalmas, a gyenge telje
sítményre összehangolt felzárkóztatást
és fejlesztést tud felajánlani, kultúrafüg
getlen, viszonylag rövid idő alatt felvehe
tő, s az egyes mozgásfejadatok értelme
zése nagyrészt a gyermek befogadó
nyelvi készségére, a megfigyelő és az
utánzó képességére épül, valamint a le
maradás pótlására célirányos szenzo
motoros fejlesztő programokat (HRG és
TSMT-I-II módszerek) is képes felmutat
ni.

A következőkben bemutatásra kerülő

neuromotoros és szenzomotoros szemlé
letű állapot és mozgásvizsgáló teszt
megfelel ezeknek a kritériumoknak.

3. Az állapot
és mozgásvizsgáló teszt

részletes bemutatása

Az első, ígazán jól dokumentált, tudo
mányos igénnyel megalkotott szenzomo
toros szemléletű vizsgálatok F. Galton, a
humángenetika megalkotója (1822
1911) nevéhez fűződnek. Ö diszkriminá
ciós vizsgálatokkal mérte azoknak az
idegrendszeri válaszoknak az ingerkü
szöbét és reakcióidejét, melyek külső

(fény, hang)inger hatására keletkeztek.
J. Cattel fejlesztette tovább a vizsgálato
kat, majd később mentális vizsgálatok
nak nevezte el.

A szenzomotoros szemléletű, neuro
motoros vizsgálati elemeket is tartalma
zó állapot és mozgásvizsgáló teszt (a to
vábbiakban mozgásvizsgálat) gyűjtőné

ven ismert, 21 mozgásos részvizsgálatot
tartalmazó teszt összeállítása 1995-ben
kezdődött el.

A mozgásvizsgálattal szemléletében
részben rokonságot mutat Gesell finom
motoros magatartásra vonatkozó megfi
gyelés-rendszere, M. Hochleiter motosz-

kópiás vizsgálata, a Schilling-féle KTK
(Körpetkoordinationstest für Kinder),
Oseretzky tesztje, a DeGangi-Berk féle
3-5 éves korban végezhető szenzomoto
ros vizsgálat és a J. A. Ayres-féle Dél
Californiai Senzoros Integrációs Teszt
(SCSIT).

A fenti tesztek tanulmányozása mellett
Porkolábné Dr. Balogh Katalin óvodások
részére kidolgozott, a testsémára, a tér
beli tájékozódásra és a térbeli mozgás
fejlettségére vonatkozó felmérő tábláza
tainak adatait is figyelembe vettem a
mozgásvizsgálat hasonló résztesztjeí ér
tékelésének összeállításánál.

A feladatokat már egy 5 éves, érett
idegrendszerrel, átlagos mozgáskészség
gel rendelkező gyermek is minimum 75
%-os átlageredménnyel tudja megoldani.

1996 óta több, mint 1200 5-12 éves,
megkésett fejlődésmenetet mutató isko
laéretlen, részképesség-kíeséssel, hipe
raktivitással, figyelemzavarral küzdő

gyerek szenzomotoros szintjének felmé
rése, valamint kéreg alatti szabályozása
érettségi szintjének megállapítása céljá
ból vettük fel a tesztet. Eredményes és
nagyon tanulságos volt emellett az eny
he és középsúlyos értelmi fogyatékos
gyermekek, pl. a Williams-szindrómás
ill. autista gyermekek vizsgálata is,
ugyanis eredményeik nagyfokú szenzo
ros integrációs elmaradást tükröztek. Mi
vel a vizsgálatok után a szenzomotoros
fejlesztés is elkezdődött, a javuló kont
roll-eredmények számunkra azt jelentik,
hogy még a középsúlyos értelmi fogya
tékos ill. az autista gyermekek szenzoros
integrációját is lehet javítani, ami zavaró
tüneteik csökkenését vonja maga után.

Kontroll-megfigyelésként közel 200
olyan vizsgálat is történt, ahol a panasz
nélkül, ill. a minimális tünetekkel érkező
gyermekek teljesítménye 75-100 % kö
zött volt.

A kapott eredményeket gyógypeda
gógusokkai, fejlesztő pedagógusokkal,
pszichológussal és gyermekneurózis
osztályon dolgozó orvossal közösen
összehasonlító elemzéseknek vetettük
alá a vizsgált gyerek többi (részképes
ség, kognitív, IQ, stb ... ) vizsgálatán ka
pott eredményével.

A mozgásvizsgálat egyes részterülete
in kapott eredmények korreláltak a többi
vizsgálat megfelelő területeín elért szin
tekkel.

Általánosságban elmondható, hogy
akí gyengébben (75 % alatt) teljesített a
szenzomotoros vizsgálat során, annak
hasonló (szintén gyengébb) az eredmé
nye a többi (részképesség, kognitív, IQ,
stb... ) tesztben, valamint az iskolában is.

Azoknál a gyerekeknél, akiknek a
szenzomotoros teljesítménye 75-100 %
között mozgott, arányosan kevesebb

részképesség, kognitív és IQ-probléma
mutatkozott.

A vizsgálatok részletes leírása könyv
formájában 2000-ben jelent meg. 2001
től 30 órás, akkreditált továbbképzése
ken sajátítható el a tesztfelvétel és a kiér
tékelés.

A mozgásvizsgáJat az idegrendszer ké
reg alatti integrációs működését vizsgál
ja, melyekre a kérgi (a tudatos és akarat
lagos) működések épülnek.

Ez a vizsgálati lehetőség azért fontos,
mert ha a kéreg alatti funkciókban hiba,
hiányosság, éretlenség mutatkozik, ak
kor a magasabb szintű, kérgi funkciók is
érintettek lehetnek, ennek egyik (eny
hébb) tünete az iskolaéretlenség, ill. a fi
gyelem, a magatartás és a tanulás zava
rai. (Lásd Vigotszkij, Piaget, DeGangi és
Ayres munkáit).

3. 1. A mozgásvizsgálat
öt területének bemutatása

3. 1. 1. Az első nagy vizsgálati terület
az idegrendszer érettségének vizsgálata,
ide 8 részvizsgálat tartozik.

Az egyedfejlődés során az úgynevezett
primitív reflexprofil tagjai a szimmetrikus
tónusos nyaki reakció (STNR), az asszi
metrikus tónusos nyaki reakció (ATNR)
és a tónusos labirintus reakció (TLR)
már a 28-32-36. gesztációs héttől kivált
ható, majd a központi idegrendszer
struktúráinak érésével 3-6 hónapos kor
között megindul integrálódásuk. Az in
tegrálódás azt jelenti, hogya csecsemőt

ingerhelyzetbe hozva a reflexek kiváltha
tósága egyre inkább csökken, majd tel
jesen el is tűnik.

Ez az akaratlagos, azaz a kéreg által ve
zéreit cselekvések fokozatos előretörésé

vei van összefüggésben, hiszen nem tud
nánk a változó helyzeteknek,környezeti
ingereknek és a belső késztetéseinknek
megfelelő mozgásokat kialakítani és vég
hez vinni, ha a primitív reflexeink az őket

kiváltó testhelyzetekben "beugranának".
Azok a jellegzetes tartások, mozdula

tok, melyek a reflexek jellemzői, ugyanis
megnehezítik, s gyakran lehetetlenné te
szik az akaratlagos mozgások optimális
térbeli, időbeli és dinamikai végrehajtását.

A Schilder-féle karnyújtási teszt szin
tén a gyerek primitívegyüttmozgásainak
kiválthatóságát és minőségét vizsgálja,
úgy, hogy ezzel egyidejűleg a statikus-di
namikus tónus,- tartás,- és mozgássza
bályzás érettsége is megfigyelhető.

A dominancia-vizsgálat azért fontos,
mert a fül, szem, kéz és a láb egy olda
lon való preferálása feltételezi a két agy
félteke összehangolt működését, s azon
belül az egyik félteke szabályozó és in
tegrációs fölényét mutatja, ami az iskola
érettség egyik feltétele.
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A vizsaálat neve A vizsaált részképességek, készségek 1. táblázat
I. AZ IDEG-RENDSZER ERETTSEGE Neuromotoros: kóros reakció fellépése STNR, ATNR, TLR,

posztura-beállítás: Schilder, kokontrakciós készség, állásegyensúly
csukott szemmel, izomtónus-szabályozás: STNR, STNR, TLR, Schilder,
kokontrakciós készség, egyensúly-beállítás: Schilder, kokontrakciós
készséQ, álláseQyensúly, Anvtörzsi intAnrflr.iós krlDr.solat: Dr. nystaQmus,

1. STNR Analitikus mozgáskivitelezés, motoros mintamásolási készség,
rövid idejű emlékezet, /vizuo-motoros keresztcsatorna-szintl

2. ATNR Analitikus mozgáskivitelezés, motoros mintamásolási készség,
rövid ideiű emlékezet, (vízuo-motoros keresztcsatorna-szint)

3. TLR: a) b) c) Analitikus mozgáskivitelezés, motoros mintamásolási készség, rövid idejű

emlékezet, (í8vizuo-motoros keresztcsatorna-szintl a: proprioceptív
alapmodalitás)

4. Schilder-féle karnyúitási teszt Analitikus mozqáskivitelezés eqyideiű kétirányú fiQyelem,
5. Dominancia EQyoldali, keresztezett, kevert,
6. Kokontrakciós készség: Verbális előkészítésre megfelelő motoros szabályzás

a) húzás b) tolás (keresztcsatorna-szint)
7. Allásegyensúly: Vizuális segítséggel posztura-rögzítés, ill. kinesztetikus érzékeléssel
a) b) nyitott szemmel posztura-rögzítés, motoros mintamásolás, monotónia-tűrés,

c) d) csukott szemmel önfegyelem, statikus egyensúlyérzék, (vesztibuláris-vízuális-motoros
és vesztibuláris-oroorioceptív-motoros keresztcsatorna-szintek)

8. Posztrotációs nystagmus Kiváltási idő, a p.n. minősége és fennmaradási ideje,
a vegetatív társtünetek megjelenése

A keresztezett dominancia aránya a
tanulási (dyslexia, dysgráfia, dyskalku
lia), magatartási (hiperaktivitás) és a fi
gyelmi (elterelhető, rövid idejű figyelem,
koncentrációs nehézségek) zavaraknál
45-55 %-os. A keresztezett dominancia
problémamentes iskolásoknál (1-3 osz
tályban) mindössze 7 %. (Saját kutatási
eredmények alapján.)

A kokontrakciós készség a posztura
kialakításával egyidejűleg a testre kívül
ről ható erőkkel szembeni, kéreg alatti
izomtónus-szabáIyozó, testhelyzet -beál
lító és rögzítő feladat ellátását jelenti.
Vizsgálata azért fontos, mert általa a ka-

rak és törzs összehangolt tónusszabályo
zásának minőségét figyelhetjük meg.

Az állásegyensúlyt nyitott és csukott
szemmel is megfigyeljük. Nyitott szem
mel a gyerek a folyamatos vizuális inger
ill. a proprioceptív és kinesztetikus sza
bályozása segítségéveI tudja kialakított
egyensúlyi helyzetét rögzíteni.

Csukott szemmel történő egy lábon
állás esetén a vizuális ingerforrás, mint
segítség kiesik. Vannak gyerekek azon
ban, akiknek a csukott szemmel történő

állásegyensúly-eredményeik jobbak.
Ekkor a szenzoros integrációs folya

matok kéreg alatti szabályzásának defi-

citjére, jelen esetben a vizuális inger ér
telmezés megfelelő be- és átkapcsolásá
nak hiányára kell gondolnunk.

Az 1. táblázatban látható az idegrend
szer érettsége fő területhez tartozó egyes
részvizsgálatok, ill. az általuk eltérképez
hető készségek és részképességek
összefoglalása.

3. 1. 2. A második nagy vizsgálati te
rület gyűjtőneve:_mozgásvizsgálatok.

Bár az összes 21 részvizsgálat mozgá·
sok megfigyeléséből áll,- ezeknél a fel
adatoknál a gyerekek térbeli tájékozódó
képességét, test-sémáját, a kéz- és a
lábmozgások összehangolását, a dinami-

A vizsaálat neve A vizsaált részkéoesséaek készséaek 2. táblázat
ll. MOZGAS-VIZSGÁLAT Posztura-beállítás, térbeli tájékozódás, kéz- és lábmozgások koordinációja,

dinamikus egyensúlyérzék, szem-kézkoordináció, kézügyesség, a figyelem
eavszerűséae vaav összetettséae motoros mintamásolási készséa

1. 1Qugrás helyben, zárt lábban Motoros mintamásolási készség, feladat-tudat, monotónia-tűrés, impulzivitás,
ritmusérzék, a 1Q-es számfogalom ismerete, motoros automatizmus, egyidejűleg

3 feladat megszervezése és egyidejű háromcsatornás figyelem, rövid idejű

emlékezet, (vízuo-motoros keresztcsatorna-szint)
2. 1Qugrás előre-hátra, zárt lábbal Motoros mintamásolási készség, feladat-tudat, impulzivitás, monotónia-tűrés,

ritmusérzék, motoros automatizmus, a 1Q-es számfogalom ismerete, egyidejűleg

3 feladat megszervezése és egyidejű háromcsatornás igyelem, rövid idejű

emlékezet (vízuo-motoros keresztcsatorna-szint)
3. 1Qterpesz-zár ugrás, taps Motoros mintamásolási készség, feladat-tudat, monotónia-tűrés, impulzivitás,

ritmusérzék, motoros automatizmus, a 1Q-es számogalom ismerete, egyidejűleg

3 feladat megszervezése és egyidejű háromcsatornás figyelem, a kéz-lábmozgás
ritmikus koordinációia rövid ideiű emlékezet, (vízuo-motoros keresztcsatorna-szint)

4. 1Q-szer négyütemű feladat Motoros mintamásolási készség, feladat-tudat, impulzivitás, ritmusérzék,
a lO-es számfogalom ismerete, egyidejűleg 2 feladat megszervezése, szerialitás,
rövid ideiű emlékezet

5. labdaelkapás 3-szor Verbális előkészítésre megfelelő posztura felvétele, védekező reakció fellépése,
interakció: letapadás/ impulzivitás/ agresszió, szem-kézkoordináció, szem-
labdamozgás koordináció, a két kéz koordinált, szimmetrikus és praktikus
mozQása meafelelő erőadaQolás az eldobáskor, (vízuo-motoros keresztcsatorna-szint)

6. Labdapattogtatás 1Q-szer a) b) c) A 1Q-es számfogalom ismerete, ritmusérzék, motoros automatizmus, szem-
kézkoordináció, megfelelő erőadagolás, dominancia-megfigyelés, reakcióidő

és koordináció-módosítási készség, motoros mintamásolási készség,
vízuo-motoros keresztcsatorna-szint)



kus egyensúlyérzést, a ritmusérzékét és
a szerialitási képességét figyelhetjük
meg és értékelhetjük 2. 1 vagy o ponttal
a megadott szempontok alapján.

A mozgásos feladatok a fenti készsé
gek és képességek mellett alkalmasak a
feladat-tudat, az impulzivitás-gátlási ké
pesség, a szerialitási készség, a mecha
nikus számolási készség 10-es számkör
ben, a rejtett agresszivitás és a egyidejű

többcsatornás figyelem tanulmányozá
sára is.

A mozgásfeladatok pontos végrehaj
tása utánzásra és megértésre valamint az
emlékezetre épül. Ezek azok a készségek
és képességek, melyeket az iskolaérett
ségi vizsgálatoknál már biztos alapként
kell "hozni" a feladatok értelmezéséhez
és jó megoldásához.

A 2. táblázatban látható a mozgásvizs
gálat fő területhez tartozó egyes részvizs
gálatok, ill. az általuk eltérképezhető

készségek és részképességek összefog
lalása.

3. 1. 3. A harmadik nagy vizsgálati te
rület a gyerek testvázlatát, térbeli tájéko
zódását és a lateralitás kialakultságának
szintjét méri.

E fogalmakat gyakran a tanulási zava
rokkal (főleg dislexiával és disgráfiával)
küzdő gyerekek hiányosságait említve
szokták a szakemberek használni.

Az emberábrázolás szintjének értéke
lése azért fontos, mert az RQ sokkal biz
tosabban jelzi az IQ-t, s közvetve az isko
lai beválást, mint több egyéb IQ-teszt.

A megfigyelő-képesség, a testvázlat,
az arányok és részletek pontossága, a
gyereknek önmagáról meglevő képe,

ennek finommotoros megjelenitése, a ki
tartó, pontos és figyelmet igenylő tevé
kenység minősége valóban részben elő

revetítheti a sikeres iskolai eredménye
ket és teljesítményt.

A 3.táblázatban látható a testvázlat,
térbeli tájékozódás, lateralitás fő terület
hez tartozó egyes részvizsgálatok, ill. az
általuk feltérképezhető készségek és
részképességek összefoglalása.

3. 1. 4. A negyedik vizsgálati egység Q.

taktilis érzékeléssel foglalkozik.
Vizsgáljuk a kézfej bőrére rajzolt vona

lak reprodukálási képességét, ill. az egy
időben az arcot és a kezet ért két azonos
erősségű inger lokalizációjának képessé
gét, valamint a taktilis formaazonosítást,
a taktilis-mentális keresztcsatornát és a
tér-sík átfordítási képességet.

E területek érzékelési finomsága ill.
érzéketlensége azért is fontos számunk
ra, mert a bőr az az érzékszervünk, mely
a nyolcadik gesztációs héttől kezdve fo
lyamatosan közvetiti a külvilágból szár
mazó taktilis (hő, nyomás, fájdalom) in
gereket az idegrendszerbe.

A gyenge észlelés és reakció azt is fel
tételezheti, hogy a vizsgált gyerek ideg
rendszerének archaikusabb, legkoráb
ban kifejlett struktúrái gyengébb hálózat
rendszerrel rendelkeznek, ami szintén
egyik oka lehet az életkori átlagtól eltérő

tüneteknek.
A 4. táblázatban látható a taktilis terü

let fő területhez tartozó egyes részvizsgá
latok, ill. az általuk eltérképezhető kész
ségek és részképességek összefoglalása.

3. 1. 5. Az ötödik vizsgálat a ritmusér
zékkel, a ritmusok visszakopogásának

képességével, az egyidejű többirányú fi
gyelem érettségével, a lateralitással, a
mintamásolással, a rövid idejű emléke
zettel foglalkozik.

A ritmusok beállásának már csecse
mőkorban nagy jelentősége van, (táplál
kozás-anyagcsere, alvás-ébrenlét... ), de
később az a járás, a futás, az önálló étke
zés, öltözködés ritmusa valamint az óvo
dai közösség egyes tevékenységei ritmu
sának átvétele olyan fontos alapkészség,
mely az iskolai megfelelésnél is nélkülöz
hetetlen.

Az 5. táblázatban látható a ritmusér
zék fő területnél vizsgálható feltérképez
hető készségek és részképességek
összefoglalása.A most bemutatott moz
gásvizsgálat felvételével tehát olyan
alapkészségeket, ill. részképességeket
térképezünk fel, melyek egy része a ké
reg alatti szabályozás szintjét, érettségét
mutatja (adekvát testhelyzet-beállítások,
kóros együttmozgások kiválthatósága,
motoros reakciók egyensúlyváltozás
ná!...). Más részvizsgálatokkal pedig az
alap-modalitások ill. az erre épülő ke
resztcsatorna-szint funkciói ismerhetők

meg.
A magasabb idegrendszeri (kérgi) mű

ködés érettségét a ritmusérzék vizsgála
tával és azokkal a bonyolultabb aktív
mozgást utánzó feladatokkal vizsgáljuk,
melyek végrehajtásánál egyidejűleg leg
alább három különböző dologra kell fi
gyelni.

A vizsgálat alatti magatartást nem
pontozzuk külön, de a szakvélemé
nyünkben jelezzük, ha az együttműködő,

háritó-opponáló vagy bizarr.

A vizsaálat neve A vizsaált részképesséaek készséaek 3. táblázat
III. TESTVAZLAT, TERBELI Testkép, térbeli tájékozódás, lateralitás, figyelem
TÁJÉKOZÓDÁS, LATERALITÁS
1. célzó mozgás csukott szemmel test-középvonal keresztezés, célzó mozgás, jobb-bal diszkrimináció,

(testvázlatl eqyidejű háromcsatornás fiqyelem, testkéo,
2. Tedd a tollat..." (téri orientáció) Reakcióidő, jobb-bal diszkrimináció, verbális utasításra motoros válasz,

térbeli tájékozódás, kétcsatornás fiqyelem, rövid idejű emlékezet,
3. Vedd a tollaL." (lateralizáció) Reakcióidő, jobb-bal diszkrimináció, testközépvonal-keresztezés,

eavszerű fiayelem,
2. "Ez vagyok én" (emperrajz) Grafomotoros tevékenység, (Goodenough-féle RQ-számítási szempontok

arányok, tagolási képesség, a részletek kidolgozottsága, kreativitás,
ivitelezés,) egyszerű figyelem

A vizsaálat neve A vizsgált részképességek, készségek 4. táblázat
IV. TAKTILlS TERULET A bőr diszkriminációs képesséqe
1. grafesztézia Taktilisan érzékelt vonalak és formák reprodukálása, egyszerű figyelem,

rövid idejű taktilis emlékezet
2. kettős taktilis inger percepciója Taktilis helyazonosítás, taktilis diszkriminációs képesség,

(Taktilis alaomodalitás) rövid ideiű taktilis emlékezet,
3. "Mi van a kezedben"? a) b) Taktilis-motoros-mentális keresztcsatorna (tapintott tárgy megnevezése),

ill. vizuális-mentális-motoros keresztcsatorna, sík-térkonstancia
(tárgy-képegyeztetés), egyszerű figyelem

A vizsaálat neve A vizsgált részkéoesséaek készséaek 5. táblázat
V. RITMUSVIZSGALAT
1. 5 részvizsgálat Beszédmozgás és kézmozgás (taps) összehangolása, motoros

mintamásolási készség, egyidejű háromcsatornás figyelem, szerialitás,
hosszú idejű emlékezet, (vizuo-motoros keresztcsatorna-szint)
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A mozgásvizsgálat résztesztjeiről álta
lánosságban elmondható, hogy ép, érett
idegrendszerrel bíró 5 év feletti gyerme
kek a mín. 75 %-os eredményt képesek
különösebb erőfeszités nélkül elérni. A
pontozás életkor szerint két kategóriát
különböztet meg: enyhébben kell ugyan
is pontozni az 5-6 év közötti, mint a 6 év
nél idősebb gyerekeket.

3. 2. A mozgásvizsgálat
sajátosságai

1. A teljesítményproblémák és a visel
kedészavarok oka lehet organikus
és/vagy pszichés, ill. pedagógiai. Ez a
teszt az organikus problémák kíszürésére
alkalmas. Amennyíben az eltérő viselke"
dést mutató, éretlennek tartott gyerek 75
%-nál jobb eredményt ér el az öt nagy
részterületen, problémáinak okait a pszi
chológusnak kell megtalálni, vagy a gye
reket körülvevő személyek pedagógia í
módszereit kell újra átgondolni és össze
hangolni.

2-3. Nominatív, (2, 1 és Oponttal lehet
az vizsgálatok során az adott mozgást,
teljesítményt á megadott szempontok
alapján értékelni). Ez az objektív ponto
zásban és a végső értékelésben (az
egyes területeken nyújtott teljesítmények
százalékos megadása)segít.

4. A feladatok egyszerűek, a bemuta
tás és az instrukció alapján értékelhetők

és könnyen végrehajthatóak. A készség
és képesség-felmérés neuromotoros és
szenzomotoros szinten történik, (nincs
szükség a gyermek verbális együttmű

ködésére vagy külön a logikus gondol
kozás mérésével kapcsolatos műveletek

elvégeztetésére, ami a "problémás" és
már többször vizsgált gyerekek egy ré
szénél kiváltja a tiltakozást, ill. a teljesít
mény-szorongást) .

5. Az eredmények százalékos összeg
zése segít eldönteni a fejlesztés formáját
(egyéni vagy csoportos, otthoni, torna
termi és/vagy uszodai) ill. a fejlesztés
hangsúlyait. A vizsgált feladatokkal kap
csolatos gyengébb teljesítmény a fejlesz
tő program kiindulásí alapjául szolgál.

6.A már 5 éves korban kiderülő gyen
gébb teljesítmény esetén 2 év van a fel
zárkóztatásra, hiánypótlásra, fejlesztésre.
A feladatok értékelése 5-6 éves kor kö
zött egyébként enyhébb.

7. Az első vizsgálat státuszdiagnózis
ként, a kb. fél évenként felvehető kont
rollvizsgálatok folyamatdiagnózisként
szolgálnak.

8.Kulturális héttértől függetlenül vizs
gálható az idegrendszer egyes, kéreg
alatti működéseinek érettsége és a moz
gások koordináltsága ... (stb). Megkü!ön
böztetünk primer éretlenséget (a korai
idegrendszeri sérülések követkeményei)

és szekunder éretlenséget (az okok
nagyrészt az ingerszegény környezetben
keresendők). Az a tapasztalat, hogya
mozgásvizsgálat felvehető enyhe, sőt

olykor középsúlyos értelmi fogyatékos
gyermekekkel is, ami az IQ-értéktől való
víszonylagos függetlenséget jelenti.

9.A teszt előjelzésre is használható. Itt
és az iskolaérettségi vizsgálatban ugyan
is 15 közös készség, részképesség méré
sére alkalmas feladat található, melyek
nek a mozgástesztben történő külön ér
tékelése "képes "kiváltani" az iskolaé
rettségi vizsgálatot.

lo.Egy alkalommal, kb. 35-45 perc
alatt felvehető, a változatos feladatok
nem fárasztják ki agyerekeket.

11. Bármely óvónő, tanító, tanár,
gy.ógypedagógus (esetleg pszichológus)
elvégezheti a tesztfelvételről és az érté
kelésről szóló továbbképzést, s vizsgál
hatja a gondjaira bízott gyermekeket. Az
eltérő viselkedés organikus oka 40-45
perc alatt kideríthető, nem kell Tanulási
Képességet Vizsgáló Bizottsághoz, ill.
más vizsgáló intézménybe küldeni a gye
reket.

3. 3. A mozgásvizsgálat
értékelési módja

A vizsgálatokat meghatározott szem
pontok alapján 2, 1 és O ponttal értékel
jük.

A vizsgálat végén az 5 nagy terület
egyes résztesztjeiben szerzett pontokat
összeadjuk és összehasonlítjuk a szerez
hető maximális pontszámmal.

Nem számolunk globális pontszámot,
hiszen az öt nagy terület érettségének
feltérképezése a célunk.

Az egyes részvizsgálatokat nem sú
Iyoztuk nehézség vagy fontosság szerint,
mert számunkra minden item egyenran
gú része a vizsgált gyermekről alkotandó
globális benyomásnak.

Ha az egyes részterületek vizsgálatai
során szerzett pontszám 100-75 % között
van, akkor tapasztalataink szerint a gye
rek azon a területen átlagos teljesítményt
mutat.

A 25 %-os hibázás " még belefér",
ugyanis ennyi hiányosságot a gyerekek
meglevő készségeik, képességeik segit
ségével fognak tudni kompenzálni.

Ha a gyerek a 75-50 %-os sávban tel
jesít, akkor enyhe érintettségre, feldol
gozni való hiányosságokra gondolunk, s
csoportban végezhető szenzomotoros
fejlesztési formátjavasolunk a HRG (Hid
roterápiás Rehabilitációs Gimnasztika)
és/vagy a TSMT-II. (tervezett szenzomo
toros tréningek) módszerek alkalmazá
sát.

Ha a kapott pontszámok összege csak
az 50 % alatti sávra elegendő, akkor

olyan nagysagu problémával állunk
szemben, melyet egyéni, "testre szabott"
TSMT-1. terápiát igényel.

3. 4. A mozgásvizsgálat
felvétele kiknek és mikortól

javasolható?

A mozgásvizsgálatot felvehetjük pre
ventív, korrektív vagy státuszmegállapitó
céllal.

Preventív céllal minden, mozgásában,
aktivitásában, beszédében, kognitív
funkcióiban eltérő/megkésett fejlődést

mutató, részképesség-gyenge ötödik
életévét betöltött, továbbá a hatodik élet
évüket betöltött, de iskolaéretlennek
nyilvánitott, ill. évvesztes gyermeknél ja
vasoljuk a mozgásvizsgálat felvételét.

Korrektív céllal javasoljuk azoknak az
első osztályos gyermekeknek a mozgás
vizsgálatát, akiknek a tanórai figyelme
és önfegyelme gyenge, túlzott mozgási
gényük zavaró, s akik az olvasás, az irás
és/vagy a számolás terén fokozatosan
lemaradnak társaiktól.

Indokolt a mozgásvizsgálat elvégzése
a kis létszámú/korrekciós/felzárkóztató
osztályokban, a többnyire alapitványok
által működtetett szegregáit, speciális
felzárkóztatást nyújtó magániskolák va
lamint a speciális (kisegítő és a foglal
koztató) általános iskolák alsó tagozata
iban is, amennyiben ezek az intézmé
nyek tudják biztosítan i a felzárkóztató
szenzomotoros fejlesztést.

Mintegy 10 éves, felzárkóztató és hi
ánypótló szenzomotoros fejlesztő munka
(mely a HRG és a TSMT-módszerek al
kalmazását jelenti) eredményeit megfi
gyelve az a tapasztalat alakult ki, hogy
első-második osztályban még hatéko
nyan lehet a tanulási, figyelmi, magatar
tási és beilleszkedési zavarokkal küzdő

gyermekek tüneteit csökkenteni, és
egyes, a nagymozgásokkal is befolyásol
ható hiányosságaikat (pontos észlelés és
mintamásolás, testséma, térbeli tájéko
zódás, lateralitás, szerialitási készség, rit
musérzék...stb.) fejleszteni.

Az életkor múlásával a szenzomotoros
fejlesztések hatékonysága és az ideg
rendszer érési képessége egyre csökken.
Ennek az az oka, hogya korai életkorra
jellemző szenzitív érési periódusok el
múltával az idegrendszer kéreg alatt sza
bályzott funkcióinak érése lelassul, majd
megáll. J. A. Ayres és munkatársai be
számoltak arról, hogy az Egyesült Álla
mokban fiatalkorú bűnözők börtönében
felvett (szintén neuromotoros és szenzo
motoros szenléletű) vizsgálataik kiérté
kelése után az elitéltek 60 %-nál találtak
olyan organikus tüneteket és a kéreg
alatti szabályzás éretlenségére utaló jele
ket, melyeket már 5-6 éves korban sem



lehet kiváltani ép, érett idegrendszeri
szabályzással bíró gyermekeknél.

Saját kutatási eredményeim szerint a 6
éves (szenzomotoros fejlesztésben részt
nem vett) iskolaérett gyermekek ideg
rendszeri érettsége egy év alatt átlagosan
6 %-ot, az iskolaéretlen gyermekek pedig
átlagosan 0.28 %-ot javult "spontán".

Státuszmegállapító céllal vizsgálható
ak azok a 12 év feletti gyermekek, aki
nek figyelmi, tanulási, magatartási
és/vagy beilleszkedési problémái van
nak.

A mozgásvizsgálatban nyújtott esetle
ges gyenge teljesitményük magyarázatot
ad makacs tüneteikre, de hatékony fej
lesztő módszer jelenleg sajnos nem áll
rendelkezésünkre. Ebben az életkorban
ugyanis már sem fejlődésneurológiai,

sem pedagógiai szempontból nem alkal
mazható a korábban jó eredményeket ki
váltó HRG és TSMT-fejlesztés.

4. Összefoglalás

A neuromotoros és szenzomotoros,
nagyrészt a kéreg alatti szabályozási fo
lyamatok érettségét megállapitó, öt éves
kortól felvehető állapot és mozgásvizs
gálat a korszerű preventív és korrektív
szűrővizsgálatok közé tartozik.

A 35-45 perc alatt felvehető, nagy
részt utánzásra és a befogadó nyelvi
készségre épülő, az egyes mozgásfelada
tokat előre megadott szempontok alap
ján 2. 1. és O pontokkal értékelő vizsgá
lat során a 75 %-os teljesítmény alatti
eredmények organikus eltérésre, a szen
zoros integrációs folyamatok valamint a
figyelem megosztásának éretlenségére
hívják fel a figyelmet.

Preventív céllal minden olyan öt éves
(normál, logopédiai, gyógypedagógiai)
óvodába járó gyermekkel javasolható a
mozgásvizsgálat felvétele, akinek a
nagy- és finommozgások koordinációja,
ill. a szociális és a kognitív tevékenysé
gek terén elmaradások, éretlen tünetek,
eltérő működés mutatkozík.

Korrektív céllal ajánljuk az iskolaéret
lennek nyilvánított és még egy évre a
nagycsoportban maradó óvodások szűrő

vizsgálata mellett azoknak az első osztá
lyos tanulóknak a mozgásvizsgálatát,
akiknek gyenge és rövid a figyelmük, el
maradnak osztálytársaiktól az olvasás,
irás és/vagy a számolás terén.

A mozgásvizsgálat felvételét a maga
tartási és a beilleszkedési zavarok is in
dokolják

Az állapot és mozgásvizsgáló tesztet
lehet státuszdiagnosztika mellett 6-12
havonta folyamatdiagnosztika céljából
is alkalmazni, amennyiben az érintett
gyermekeknél a hiánypótló-felzárkóztató
intenzív szenzomotoros (HRG, TSMT)
fejlesztések elkezdődnek.

Nagyon hasznos lenne a testnevelő

tanároknak elsajátítani és szűrésre alkal
mazni e mozgásvizsgálatot, hiszen az
eredmények ismeretében eredményesen
lehetne differenciálni azonos tudásszin
ten levő csoportokat.

A 75 % alatti eredményt elérő gyerme
kek részére kidolgozott (az Officina Bona
tantervcsalád speciális testnevelési tan
tervében már évek óra elfogadott, tehát
választható) szenzomotoros hiánypótlás
és felzárkóztatás alkalmazása következ
tében az idegrendszer első két iskolai év
alatt érettebbé válik, s ennek a sikere
sebb iskolai beválásra is pozitív a hatása.
Az érettebb tanulók minden területen
(motoros, pszichés/kognitív és szoc iá lis)
jobban és stabilabban megállják a helyü
ket, együttműködőbbek, irányíthatób
bak, feladattudatuk és (nem utolsósor
ban) fizikai terhelhetőségük is nagyobb.

A felzárkóztatott csoportok tanulói
jobban szeretnek majd iskolába járni, hi
szen a szenzomotoros fejlesztés követ
keztében kialakultak azok a készségeik,
részképességeik, melyekre támaszkodva
sikeresen, nagyobb önbizalommal vehe
tik majd az akadályokat, s testnevelés
órán is képesek lesznek majd a többiek
kel azonos (idegi-fizkiai-pszichés) terhe
lést elviselni.
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KONFERENCIA BESZÁMOLÓK
II. Országos Neveléstudományi

Konferencia

A Magyar Tudományos Akadémia székházában, az MTA
Pedagógiai Bizottság szervezésében 2002. október 24-26. kö
zött rendezték meg a ll. Országos Neveléstudományi Konfe
renciát. A konferenciát Magyar Bálint oktatási miniszter és
Kroó Norbert akadémikus, az MTA főtitkára nyitotta meg. "A
tudásalapú társadalom pedagógiája" központi téma mellett a
szakmai tapasztalatcserét tematikus szimpóziumok segitet
ték.

A neveléstudományi kutatásokat reprezentáló tudományos
tanácskozásra a hazai és külföldi pedagógiai műhelyek mint
egy négyszáz előadással és poszterrel jelentkeztek. A monst
re rendezvényen 13 szekcióban hangzottak el előadások, és
további 3 poszter szekció nyújtott sokszínű választékot a
résztvevők számára. A konferencián erőteljesen képviseltette
magát sporttudományi szakterületünk. A "Testnevelési és
sportpedagógiai szimpózium" Biróné Nagy Edit elnökletével
és Rigler Endre opponensi tevékenységével, szép számú hall
gatóság részvételével az Akadémia Disztermében g előadás

anyagát vitatta meg. Az elhangzott előadásoknak 25 szerzője

volt. Kellemes színfoltot jelentett 2 "sztereo", két előadós pre
zentáció, amelyek közül az egyik nyelvezetében is "két csa
tornás" volt a magyar-angol szerzőpáros közös előadásában.

Ezt követően szakterületünk 32 kiállított poszterének megte
kintésével és a szerzőkkel történt kötetlen eszmecserével foly
tatta a szekció a munkáját, amit a nemzetközi gyakorlatnak
megfelelően Rigler professzor úr moderált.

A sportpedagógia szimpózium és poszter szekció szerve
zettségében és tartalmában, valamint prezentációjában egya
ránt elismerést váltott ki a konferencia szervezői és résztvevői

körében. A szekció jól képviselte és közvetítette üzenetünket:
a tudásalapú társadalom neveléstudományi értelmezőinek ér-

vény kell szereznie a tudás tág értelmezésének és szakitania
kell egyoldalú felfogásával, a tudás kognitív szférára való le
szűkitésével.

Kutatásmetodikák a testnevelés
és sporttudományban

2002. október 17-lg-én Győrben, a Nyugat-Magyarországi
Egyetem Apáczai Csere János Tanítóképző Főiskolai Kar
225. tanévében az Apáczai - Napok alkalmából nemzetközi
tudományos konferenciát rendeztek. A konferencia plenáris
ülésén Kroó Norbert akadémikus "A tudomány a jövő Euró
pájában" és Dobos László pozsonyi iró - a Dubcek kormány
egykori minisztere - "A kultúra sorsa Európában és a Kárpát
medencében" címmel tartott előadást. A konferencíához két
hangverseny és egy galéria avató kapcsolódott, tudományos
program pedig g szekcióban zajlott. Bánhidi Miklós főiskolai

tanár által vezetett "Kutatásmetodikák a testnevelés és sport
tudományban" szekció keretén belül 14 előadás hangzott el,
részben angol nyelven, illetve angol összefoglalóval az elő

adás végén. A szekció előadói: Bánhídí M., Bélavári Zs., Han
tiu, J., H.Ekler J., Ihász F., Király T., Konczos Cs., Lee Chang,
P., Majos Z., Mahmed, O., Mészáros J., Mohácsi J., Ozsváth
K., Rétsági E., Szakály Zs., Tatár A., Zsidegh M. voltak, az
előadók 8 intézményt képviseltek.

Az előadások a módszertani jelleg hangsúlyozása mellett a
kutatások széles körét ölelték át. Az ikerkutatásoktól kezdve
a testalkat és motorikum vizsgálatán át, a sportföldrajzi és
rekreációs, tantárgypedagógiai vonatkozásokig konkrét kuta
tásokat, vizsgálatokat mutattak be az előadók. A színvonalas
projektoros prezentációkat élénk szakmai vita követte. Külön
örömöt jelentett az intézmény hallgatóinak aktivitása és ér
deklődése. A rendezők a konferencia anyagát önálló kötetben
tervezik megjelentetni. Ozsváth Károly
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XV. Szociológiai Világkongresszus
Brisbane, 2002. július 7-13.

A négyévenként megrendezésre kerü
lő Szociológiai Világkongresszus színhe
lye ezúttal az ausztráliai Brisbane volt. A
rendezvény az igen időszerű "Világtársa
dalom a 21. században: ambivalens
örökség, növekvő kihívások" cimet visel
te, tükrözve azt az alapvető szociológiai
kérdést, amelynek megválaszolása ko
runk társadalomkutatóinak legfőbb tö
rekvése: hogyan, milyen módon, milyen
eszközökkel képes a tudomány leírni, ér
telmezni, megmagyarázni és előre jelezni
a világtársadafmat a 21. században. Ezt
a problémakört elnöki szekciókban, te
matikus szimpóziumokon integrált szek
ciókban, munkacsoportok és szociológi
ai bizottságok ülésein, valamint író-olva
só találkozókon vitatta meg a mintegy
3000 résztvevő. Miután a világkong
resszus csak címeket (összefoglalókat
nem) tartalmazó programfüzete 400 ol
dalas, e beszámoló nyilvánvalóan nem
vállalhatja fel, hogy teljes képet ad az
eseményről. A szerző elsősorban a Nem
zetközi Sportszociológiai Társaság (lS
SA) által szervezett programot kívánja
ismertetni, és e mellett bepillantást nyújt
az elnöki szekciók, a tematikus szimpó
ziumok és az integrált szekciók tevé
kenységébe. Az utóbbiak azért izgalma
sak, mert jelzik, hogy mely konkrét kér
dések foglalkoztatják leginkább napja
inkban világszerte a szociológusokat.

A két kiemeJt, úgynevezett elnöki
szekció időpontjában nem terveztek más
eseményt. Ide invitálták a kongresszus
valamennyi résztvevőjét. Az első munka
nap délelőttjén tartották "Globális rend
vagy megosztott világ?" eimmel. A négy
meghívott előadó a globális felfordulás
elkerülhetőségének esélyeiről (Alain Tou
raine, Franciaország), a folytonosság igé
nyéről (Weil Smelser, USA), a szocioló
gusok közösségéről (Elisa Reis, Brazília)
és az intézményes támogatás eltűnéséről

(Margaret Archer, Nagy Britannia) be
szélt. A másik elnöki szekcióban (az utol
só napon) a szociológia felhasználásának
lehetőségeit és problémáit járták körül az
előadók különböző nézőpontból. Huang
Ping (Kína): "A Szociológia és a társadal
mi problémák kutatása", Alain Choura
qui (Franciaország): "Szociológusok és
társadalmi szereplők", Sandra Harding
(Ausztrálía): "Szociológia, üzlet és me
nedzsment", Takao Sodei (Japán): "Az
öregedés szociológiája", John Braithwai
te (Ausztrália), pedig "Szociológia és
igazságosság" címmel tartottak előadást.

Az elnöki szekciók előadásai rendkívül
színvonalasak voltak, nekem mégis hiány-

érzetem támadt. Az előadók közül senki
nem képviselte sem az afríkai kontinest,
sem a volt szocialista táborhoz tartozó or
szágokat/vagy azok utódállamait. Az elő

adók nemzetiségi megoszlása inkább egy
megosztott világot tükrözött, mint globális
rendet (lásd az 1. szekció címét), illetve a
centrális pozicióban levő országok domi
nanciáját a félperiférián és periférián levő

országok rovására.
A ter(latikus szimpóziumok munkája a

következő altémák köré csoportosult:
• Egyenlőtlenség

• Tudás, kreativitás és kommunikáció
• Szexualitás, család és az intimitás

formái
• A társadalmi változások ambivalen

ciája
• Társadalmi különbségek és politika
Az integrált szekciókban az alábbi

problémákat vitatták meg:
• Növekvő kihivások az új évezred

ben: globalizáció, migráció, munka és
urbanizáció

• A szervezeti változások ambivalen
ciája: a demokrácia és a hatékonyság ki
hívása

• Ki a "Mi" a "Hogyan tudjuk" kérdés
feltevésben? Néhány módszertani prob
léma társadalom átalakító törekvéseink
kel összefüggésben.

• Szociológia oktatás megosztott tár
sadalmakban.

A Nemzetközi Sportszociológiai Társas
ág a Nemzetközi Szociológiai Társaság
(ISA) 27. sz. kutatási bizottságaként (RC

Az öregedés szociológiájáról,
John Braithwaite (Ausztráli

It .Iaadóst

27) (az ISA 53 bejegyzett kutatócsoportja
között) 12 szekcióból álló önálló program
mal csatlakozott a világkongresszushoz. A
szekciók témái jórészt összecsengtek a
kongresszus tematikájával.

1. és 2. szekció:
Globalizáció a sportban: analitikai,
elméleti és összehasonlító kérdések
3. szekció:
Egyenlőtlenségek a sportban
4. és 5. szekció:
Sport és társadalmi nem
6. és 7. szekció:
Sport, testedzés és egészség
szociológiai nézőpontból

8. és 9 szekció:
Sport és média
10. szekció:
Sport, politika és szervezeti kérdések
11. és 12. szekció:
Nyitott szekciók.
(Itt a sportesztétikától kezdve
sportpolitikán keresztül a zenei ritmus
sportág-specifikus felhasználásig
sokféle témáról lehetett hallani).
A 27. sz. kutatási bizottság a 13. kuta

tási bizottsággal (RC 13, szabadidő RC)
közös szekcióülést is tartott, ahol - töb
bek között - az ifjúsági szabadidő kultú
ráról, a sportturizmusról és a szabadidő

marketingről beszéltek az előadók.

Az RC 27 által menedzseIt 44 előadást

rendszerint 40-50 fős közönség látogat
ta. Az előadók között ausztrálok, új-zé
landiak, koreaiak, japánok, kanadaiak
és USA-beliek voltak többségben, de vi-
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szonylag nagy létszámú delegációval jöt
tek a társadalomkutatók Norvégiából és
Nagy Britanniából is. Találkozni lehetett
még belga, brazil, dán, francia, holland,
svájci sportszociológusok kutatási be
számolóival. Közép-Kelet Európából az
RC 27 szekcióban e cikk szerzőjén kívül
csupán egy román kollega tartott elő

adást, de egyébként a kongresszusi ter
mekben és folyosókon sűrűn lehetett
szláv szót hallani.

A legnagyobb figyelmet az RC 27
programjából a globalizációval és a mé
diával foglalkozó két-két szekció keltet
te, de élénk visszhangra találtak a sport
beli társadalmi egyenlőtlenségeket be
mutató előadások is. A viták során az el
méletalkotásra való törekvések kerültek
az érdeklődés homlokterébe. Az empiri
kus felmérések eredményeiről szóló be
számolók megbeszélésekor a konkrét
eredményeket szinte mellékes, de leg
alább is másodlagos kérdésként kezelték
a résztvevők, a kérdések, észrevételek
elsősorban a vizsgálatok elméleti kerete
ire, valamint az alkalmazott módszertani
eljárásokra vonatkoztak. Ezeken a terü
leteken az elvárásokat tekintve teljes volt
a konszenzus, az elfogadott elvek meg
valósításában viszont számottevő eltéré
sek mutatkoztak.

A legellentmondásosabb fogadtatása
a "Sport és társadalmi nem" cimű szek
cióban elhangzott néhány előadásnak

volt. Így például a nők szexuális zaklatá
sának minősitését és ábrázolását a
sportban meglehetősen másként itélték
meg a különböző kultúrákban szocializá
lódott társadalomkutatók.

Az RC 27 szekcióban elhangzott elő

adások tükrében feltételezhető, hogy a
sportszociológia helyzetében nem történt
érdemi változás az I. Sportszociológiai
Világkongresszus (2001 Szöul) óta: alap
vető erényei és gyengeségei nagyjából
hasonlóak. A 2002. évi világkongresszus
mégis jelentős állomás a sportszocioló
gia történetében. Úgy tűnik, hogy az RC
27 markáns jelenléte az elmúlt két évti
zedben a világkongresszusokon nagyban
hozzájárult a diszciplína státusának meg
erősödéséhez, stabilizálódásához. Ta
pasztalataim szerint ez a folyamat mos
tanra jutott el abba szakaszba, hogy
ezúttal a szociológusok szakmai közös
ségében nemzetközi szinten már alig-alig
lehetett tetten érni előítéletet vagy fenn
tartást a sport társadalmi problémáit fel
táró szakemberek iránt. Valószinű, hogy
a tágabb szakmai elismertetés lehetősé

ge az utóbbiak számára vonzerőt jelen
tett; s ennek is köszönhető, a sportszoci
ológia nemzetközi szinten elismert, legki
válóbb képviselőinek aktív részvétele a
világkongresszuson.

Földesiné dr. Szabó Gyöngyi
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Az Európai Sportszociológiai
Társaság I. Konferenciája

Bécs, 2002. május 30-június 2. ~D
A 2001. novemberében létrejött Európai Sportszociológiai Társaság (EASS)

2002. május 30-június 2. között Bécsben tartotta az első konferenciáját "Európai
Integráció és Sport" cimmel. A megalakulásától eltelt idő rövidsége ellenére a ta
lálkozó iránt számottevő érdeklődés mutatkozott 15 országból mintegy 80 résztve
vő érkezett a tanácskozás színhelyére, a Schloss Wilhelminenberg-be.

Az ünnepélyes megnyitón az EASS elnöke, az osztrák Dr. Otmar Weis után a tá
mogató intézmények: Bécsi Egyetem, Oktatási-Tudományos- és Kulturális Minisz
térium, Közszolgáltatási- és Sport Minisztérium képviselői köszöntötték a jelenlévő

társadalomkutatókat, majd egy káprázatos "torná" -nak nevezett bemutató követ
kezett, amely jóval közelebb állt a mozgásművészethez, tánchoz, mint a hagyomá
nyos tornához, s amely a szórakoztatás melJett a konzervatív sportszakemberek
okulását is szolgálhatta.

A bevezető előadást Dr. Klaus Heinemann, a nemzetközi hírű német professzor
tartotta: "Társadalmi integráció és sport európai nézőpontból" címmel. Tanulmánya,
amelyre kiválóan strukturált, magas szintű, mégis közérthető mondandóját építette
előreláthatólag hosszú távon nyújt majd elméleti hátteret a kérdéskör kutatóinak.

A további két napon át négy altéma köré csoportositva, hét egymást követő

szekcióülésen folytatódott a munka az üléselnökök, neves, elismert személyiségek
irányításával. Az előadók között egyaránt ott találhattuk a szakterület néhány do
yen-jét (Mait Arvisto, Kurt Weiss, Zbigniew Krawczyk) és a majdani trónkövetelő

ket, a tudományos pályán mostanában startoló PhD hallgatókat. Jelen voltak a
gazdag sportszociológiai hagyományokkal rendelkező európai országok (Finnor
szág, Franciaország, Lengyelország, Németország) tudósai, de helyet kértek a nap
alatt olyan országok sportszociológusai is, amelyekben e diszciplína művelése rö
vid múltra tekinthet vissza (Szlovénia, Szlovákia, Portugália). Többségében igen jó
szinvonalú előadásokat halhattunk. A beszámolók tükrében úgy tűnik, hogy Euró
pa szerte örvendetesen erősödött az empirikus kutatások elméleti megalapozottsá
ga. A nemzetközi kapcsolatok kiszélesedésével, a szakemberek cseréjével párhu
zamosan emelkedett az összehasonlító vizsgálatok száma. A kutatók tanulságos
eredményeket közöltek a német-orosz-cseh népesség sportbeli viselkedésének kül
ső és belső kontrolljáról, a lengyel és holland lakosok részvételéről a sportban, va
lamint arról: mít tanulhat Európa a sport "latin amerikanizálódásá"-ból.

A szakmai programot - az Európai Parlament tagjainak és az Európa Tanács
képviselőjének közreműködésével - kerekasztal víta zárta arról, milyen következ
ményekkel jár a sportra és a sporttudományokra nézve az európai integráció.

Az EASS I. konferenciáján kivételesen nagy számú, tíztagú delegáció vett részt: Buk
ta Zsuzsanna, Egressy János, dr. Hédi Csaba, Freyer Tamás, Gál Andrea, dr. Gáldi Gá
bor, Kovács István, Bencze Sándorné, Kiss Andrásné és e beszámoló szerzője. A ma
gyar csapat tagjainak zöme PhD hallgatói minőségében vett részt a konferencián. He
ten tartottak előadást, és a TF legjobb hagyományaihoz méltón, szépen szerepeltek.

A nagyarányú magyar részvételt egyrészt az tette lehetővé, hogy a konferencia
szervezői térítésmentesen biztosítottak szállást és ellátást a csapat jó néhány tagjá
nak. Miután az EASS Elnökség Végrehajtó Bizottságának tagja vagyok, az én kinn
tartózkodásom teljes költségét fedezték. Másrészt a Magyar Sporttudományi Tár
saság visszatéríti a 2002. évi EASS tagdíjat magában foglaló regisztrációs díjakat
az előadást tartó, aktív hazai résztvevőknek. Ez úton is köszönetet mondok az
MSTT vezetésének a fiatal kollegák átgondolt példa értékű menedzseléséért; hi
szem, hogy a támogatásukra fordított összeg, a magyar sporttudomány szempont
jából, jó befektetésnek ígérkezik.

A konferenciával egyidejűleg ülést tartott az EASS elnöksége. A tárgyalások
eredményeként döntés született - többek között· arról, hogya Il. Konferencia meg
rendezésére 2004-ben a lengyelországí Rzeszówban kerül sor. Az EASS I. konferen
ciáján a magyar sportszociológia utánpótlásának tekinthető együttes színvonalas
fellépésével letette névjegyét. Annak érdekében, hogya folytatás is hasonlóan si
keres legyen, hamarosan terveznünk kell, hogyan tudunk érdemben hozzászólni a
II. Konferencia fő témájához, amelynek munkacíme: "Bekapcsolódás a sportba a
változó Európában". Úgy tűnik, a közeljövőben nekiláthatunk új kutatási progra
mok beindításához.

Földesiné dr. Szabó Gyöngyi, az EASS Elnökség VB tagja
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Beszámoló
a 7. ECSS Kongresszus

sportpszichológiai vonatkozásairól
Athén, 2002. július 24-28.

Az Európai Sporttudományi Kollégium (ECSS) ez évi nagy
szabású kongresszusának a Divani Palace ApolIon szálloda biz
tosított csodálatos tengerparti helyszínt. A résztvevők több mint
1100 előadással, illetve poszterrel képviseltették magukat. Kö
zel 60 szekcióban zajlott a munka, a sporttudomány minden
ágában.

Az egyes területek részvételi aránya:
élettan - 22%
biomechanika - 15%
sportorvoslás és rehabilitáció - 13%
edzésmódszertan és sportteljesitmény - 11 %
sportpszichológia - 9%
táplálkozás és biokémia - 9%
egészség és fitness - 8%
testnevelés - 4%
sportszociológia és pedagógia - 3%
molekuláris biológia és genetika - 2%
sporttörténet és filozófia - 1%
sportmenedzsment - 1%
gyógytestnevelés - 1%

A beszámoló asportpszichológiai vonatkozású anyagokról
kíván áttekintést nyújtani, a teljesség igénye nélkül. Ebben a
témakörben több szimpóziumot rendeztek, és több mint 100
előadás, illetve poszter került bemutatásra.

A leginkább előtérben álló területek, szekciók szerinti bon-
tásban:

extrém körülményekkel való megküzdés,
a sportteljesítmény határainak eltolódása,
sportteljesítmény és edzésvezetés,
asportaktivitás mozgáselemzése,
edzésmodellek és sportteljesítmény,
motiváció és fizikai aktivitás,
edzés és sportteljesítmény,
motoros viselkedés,
motorkontroll és motoros tanulás a sportban,
tehetséges csapatjátékosok kiválasztása,
viselkedésváltozás fizikai aktivitás révén,
sportpszichológia és személyiségvonások,
pszichológiai állapot, sport és fizikai aktivitás.

Az európai sportpszichológia homlokterében jelenleg a pszi
chológiai stratégiák a teljesítmény emelésére, a sportteljesít
ményt meghatározó szociális tényezők, a sporttevékenységek
mozgáselemzése, edzésmodellek, motiváció, az edzés és ver
senyteljesítmény meghatározó tényezői, motoros és viselkedé
ses válaszok, edzésvezetés és a sportteljesítmény kapcsolata
állnak.

Az extrém körülményekkel való megküzdés témakörében
OE Acevedo (USA) a hormonrendszer pszichofiziológiáját
vizsgálta extrém körülmények között végzett sportolás során.
Tranzakcionális pszichobiológiai modellje új megközelítést ad
az adaptáció és a kognitív szempontok megértéséhez.

A teljesitmény emelését szolgáló pszichológiai stratégiák té
makörében A. Moran (írország) a terület kitűnő összefoglalását
adta. Elemezte a sportolók koncentrációs képességének javítá
si lehetőségeit; bemutatta az eddigi fejlődést és a lehetséges

távlatokat. A Szerző megállapítja, hogya sportolók és edzőik

tudják, hogy a figyelmi folyamatok fontos meghatározói a sike
res sportteljesítménynek. A gyakorlatban dolgozó sportpszi
chológusok, sportpszichológiai tréning programokat fejlesztet
tek ki a koncentrációs képesség növelésére a sportolók számá
ra. A tanulmány szerint jónéhány programnak nincs elméleti
alapja és ritkán vizsgálták hatékonyságukat vagy tapasztalati
érvényességüket. Az előadás a koncentrációt növelő tréningek
kutatásának kritikai értékelését nyújtja. A további kutatások
számára új irányokat mutat. G. Grouios (Görögorszá9) a szo
rongás és sportteljesítmény összefüggését elemezte. Osszeha
sonlította a veleszületett kedvezőbb tulajdonságok hipotézisét
és a stratégia által biztositott előny hipotézísét. Ha a kezesség
nagyobbrészt öröklődik, akkor a pszichológia keveset tud ten
ni a viselkedés megváltoztatásában. Ellentétben, ha a sportkör
nyezet jórészt befolyásolja a kezesség fejlődését, akkor domi
nálhat a lateralitás kialakulásában, amely meghatározhatja a
sportágválasztást vagy kiemelkedést bizonyos sportágakban.
A tanulmány kritikusan közelíti meg a két, felfogásában külön
böző és ellentétes hipotézist és a további empirikus kutatások
számára irányt mutat a humán motoros teljesítmények mentén.
S.P. Vlachopoulos (Görögország) a csapatkohézió, csapat cél
kitűzés és csapat teljesítmény témakörét elemezte. A csapat
kohéziót úgy értelmezik, mint a csapatteljesítmény egyik leg
fontosabb közreműködőjét. Elfogadott motivációs technika a
csapatkohézió emelésére a csapat célkitűzés (célállítás). Az
egyéni és csapatcélok kapcsolatának természetét tárgyalja, ki
emelve, hogya csapat célkitűzésmilyen módon tudja emelni a
csapatkohéziót és teljesitményt. A kutatás áttekinti a kapcsola
tot a csapat célállítás emelése, a csapat célokkal való elége
dettsége, a feladatok szintje és a szociális csapatkohézió kö
zött. A csapat célállítás folyamatát elemzi, hangsúlyozva a
hosszú távú célállítást és minden csapattag részvételét a folya
matban. Acsapatcélok fejlődését figyelemmel kell kísérni.

A sportteljesitmény és edzésvezetés témakörében MA Nor
és mtsai (Majajzia) a sportedzés és a sérülés pszichológiai elő

rejelzőit vizsgálták maláj sportolóknál. A pszichológiai előrejel

zők meghatározására NEO személyiség kérdőívet, STAl-t, ön
értékelő kérdőívet és mentális teljesítményt és gondolkodást
vizsgáló kérdőívet használtak 250 labdarúgó vizsgálatánál. A
sportolók normál értéket mutattak az extroverzióban és a nyi
tottságban, de eltértek a neuroticitásban, a jó közérzet skálán
és a lelkiismeretességben. A szorongás együtt járt a gyenge
önértékeléssel és mentális teljesítménnyel. A maláj profi futball
játékosok magas extroverziót mutattak, gyenge önbizalmat,
nervozitást, szorongtak a mérkőzés előtt és alatt, nagyon ala
csony az önértékelésük és kognitív funkcióik is gyengébbek.
Ezen pszichológiai faktorok jelentősen befolyásolhatják a játé
kot és a sérülés lehetőségét.

A motoros jártasság (What makes up the motor expertise)
elnevezésű érdekes szimpózium' anyagában három előadás

szerepelt. M. Williams (Egyesült Királyság) hangsúlyozza, hogy
több kutatói program és a teljesítmény emelésére több közre
működés lenne szükséges, megvalósítható edzésmódszer ki
menettel, több video szimulációval és instrukcióval, hogy ser-
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kentsük, emeljük a perceptuális ügyesség elsajátítását. V. Hat
zitaki a multiszenzoriális konvergencia szerepét taglalta a mo
toros ügyesség megszerzésében. Holland és angol kutatók (G.
Savelsbergh és S. van der Kamp) az anticipációt és a vizuális
keresést vizsgálták.

Edzésmodellek és sportteljesítmény szekcióban R.E.H. van
Cingel and H.M. van Dijk (Hollandia) személyes fejlesztő prog
ramjukat ismertették élsportolókkal dolgozó edzők számára. A
Szerzők véleménye szerint az élsportolók edzése magas szintű

szakmai tudást és speciális hozzáértést követel. Ez főfoglalko

zású állást jelent, mely ellátásához a klasszikus képzési lehető

ségek már nem elegendőek. Az edzők a 3 éves sportinstrukto
ri vagy a 4 éves felsőfokú képzésben vehetnek részt. Egyéb
képzés nincs. Ezért 2000-ben elindítottak egy Master Coach in
Sports programot, amely egy horizontális (csoport) és vertiká
lis (egyéni) felkészítésből áll. A program részletes megismeré
se sok jó ötlettel szolgálhat a hazai képzés megújításához is.

Motiváció és fizikai aktivitás témakörben R. Urmuleviéiűté

and A. _emaityt (Litvánia), a litván sportolók pszichológiai fel
készítés iránti igényének változását mérték fel. A rendszervál
tás előtt a sporto\ók 54,8%-a gondolta úgy, hogy nem szüksé
ges a sportpszichológiai felkészítés. A sydney-i olimpiára ké
szülőknek már a 73,3%-a igényelte volna illetve tartotta fontos
nak ezt, 10%-uk (13 fő) beépítette felkészülésébe ezt a lehető

séget.
Az utóbbi években a motivációkutatás asportpszichológia

előterébe került. A kongresszus angol, észt, horvát és szlovén
résztvevői foglalkoztak ekérdéskörrel. Susan Bock a fiatalok
sportjának adaptív-érzelmi oldalát vizsgálta az edzők minőségi

tapasztalatainak elemzésével. V. Hein és P. Mein Sportmotivá
ciós Skála (SMS) segítségével 183 fő 16-17 éves fiatalt vizs
gáit. Eredményeik szerint magas intrinsic motivációjú sporto
lóknál nagyobb a belső kontroll. Alacsony intrinsic motivácíójú
nem sportolóknál magasabb extrinsic motivácíós orientációt
találtak. R. Baric és S.c. Erpic fiatal atléták motivációs tenden
ciáinak nemi különbségeit vizsgálta. 246 horvát általános isko
lás kezdő atléta (11-15 évesek) TEOSQ és IMI tesztekkel tör
ténő felmérését végezték el. A lányok jobban fókuszáltak a ta
nulásra és a személyes fejlődésre, míg a fiúk ego-orientáltab
bak voltak és stresszesebbnek élték meg a sportcilást. S.c. Er
pic és mtsai a motivált és motiválatlan gyerekek testnevelés
iránti érdeklődését vizsgálta. Több mint 1000 főt (11-18 éve
sek) MPEQ, ATPEQ, CCPEC és B5P-C-vel vizsgáltak. Az ala
csony motivációjú gyerekek alacsonyabb empátiával és pro
szociábilitással és magasabb neuroticitással voltak jellemezhe
tők. A magas motivációjú gyerekek nagyobb lelkiismeretes
séggel rendelkezetek, azaz keményen dolgoztak. Magasan pre
ferálták a versengést. N.A. Stavrou és Y. Zervas a Flow Állapot
Skála segítségével végzett három alternativ hierarchikus méré
si modellről számol be. Az FSS kérdőiv 36 itemből áll és 9 fak
toros. A három modell elemzése után megállapítják a további
kutatások szükségességét.

A motoros viselkedés témakörében szereplő több mint 30
előadás igen széles kutatási területeket érintett. Torvinen és
mtsai négy hónapos teljes testre ható vertikális vibráció (heti 3
5 alkalommal, egyenként négy perces tréning) hatását nézték
a teljesítményre és az egyensúlyra vonatkoztatva. A módszer
növelte a fiatalok súlypontemelkedését, de nem volt hatással a
személyek dinamikus és statikus egyensúlyára. S. Kampiotis
és K. Theodorakou (Görögország) négy tanítási technikát ha
sonlított össze a motoros ügyesség tanulásának kognitív as
pektusait illetően. Legeredményesebbnek a modell megfigyelé
se és aktív közreműködése bizonyult. Milojevíc és mtsai (Jugo
szlávia) a kognitív és motoros képességek fejlődésének válto
zásait vizsgálta 14-18 éves tanulóknál. A motoros funkciók a
lányoknál a pubertás után csökkennek, míg a kognitív funkci
ók normálisan fejlődnek. M. Wieczorek (Lengyelország) a

komplex motoros aktivitás tanulási sebességét és a lateralitás
szintjét meghatározónak találta 13 éves lányoknál. K. Pusik
egyéni prediszpozíciók becslését végezte el női tájékozódási fu
tók speciális felkészítése során. J. Harsthorn és K.L. Lamb
(Anglia) az RPE reliabilitást vizsgálta. Y. Taniguchí (Japán) a
végtagok közti koordináció során módosuló reakcióidőt ele·
mezte. Y. AI-Nakeeb és mtsai (Egyesült Királyság) a lokalizált
izomfáradás hatását elemezték a durva és finom motoros telje
sítményre nézve. W. Chan és mtsai hong-kong-i gyerekek mo
toros teljesítményét mérték. GE Jones és mtsaí (Egyesült Ki
rályság) összehasonlították a manuális és mechanikus vibráci
ós masszázs hatását. R. Katiae és mtsai (Horvátország) a ko
ordináció integrációjának fejlődését vizsgálták 7-9 éves lá
nyoknál. W. Kirschner (Ausztria) a pszichoterápiában is hasz
nálatos Feldenkrais módszer konzekvenciáit mutatta be a men
tális állapotra és a test tudatosság ra nézve. Spanyol kutatók
(M. Sillero és J.J. Rojo) a sporttapasztalatok, a vizuális ügyes
ség és az életkor összefüggéseít vizsgálták futballjátékosok tra
jektoriális feladatkövető percepciójában. A finn Olimpiai Spor
tok Kutatóintézetének mtsai a kezdő, haladó és tapasztalt fut
balljátékosok perceptuo-motoros ügyessége közti különbséget
vizsgálta. Másik kutatásukban a mozgásról adott többletinfor
máció teljesítménynövelő hatását elemezték. Új perceptuális
invariancíáról számoltak be a veronai egyetem kutatói (P. Ce
sari és mtsai). Hallgatói önértékelés változását mutatták be a
litvánok (J. Grants és A. Fernate). A reakcióidő ugrásos felada
tokban megmutatkozó reiiabilitásáról osztrák kutatók számol
tak be (F. Brunner és I. Werner). Ír kutatók felsőkar által végre
hajtott dobást és hasonló sportspecifikus ügyességi mozgás
mintákat vetettek össze. (S.O. Keeffe és P. Smyth). Az athéni
egyetem kutatói (A. Christakou és mtsai) a mentálís gyakorlás
eredményességét monitorozták ll-es fokozatú bokaficam funk
cionális tesztelése során. Harafia és mtsai (Görögország) a ver
senyzés és a bizonytalan kimenet hatását vizsgálták a verseny
szorongásra. A célkitűzésben szereplő teljesítmény lehetősége

pozitívan korrelált az önbizalommal és negatívan a kognitív
szorongással. L. Morenilla és mtsai (Spanyolország) a vizuális
információknak a stabilitás kontrolljára gyakorolt hatásáról
számoltak be akrobatikus ugrások edzésénél. Két görög tanul
mány is foglalkozott új mozgások elsajátításában megmutatko
zó tanulási különbségekkel, a perceptuális, kognítív képessé
gek és a teljesítmény viszonyával a ritmikus gimnasztikában.
Szintén két előadás mutatta be a judo specifikus motoros vo
natkozásait a mozgásirányra és az egyéni sebesség profi/ra
nézve. Portugál kutatók a szorongás és motoros kontroll össze
függéseit nézték az IZOF modell alkalmazásával egy ijászfela
dat során.

A"Változóban a testnevelés" szekcióban S.J.H. Biddle a test
nevelésben megnyilvánuló, fizikailag aktiv életciklus iránti mo
tiváció helyzetét elemezte.

Kérdésfelvetései :
1. Milyen megközelítést használnak a pszichológusok, ho-

gyan tanulmányozzák a sportiskolás fiatalok motivációját?
2. Melyek az alapvető megállapítások ez ügyben?
3. Milyen, jövőre irányuló direktívákat állapíthatunk meg?
Elemezte a fő sportolással kapcsolatos elméleteket, melyek

a hiedelmen alapuló attitűd elméletek, kompetencia alapú el
méletek, kontroll alapú elméletek, döntés alapú elméletek. A
fókusz az első három megközelitésen van. Az előadás elemez
te mindegyik előnyét és hátrányát, valamint rámutatott azokra
a tényezőkre, melyek fontosak lehetnek abban, hogy az embe
rek miért választják a fizikai aktivitást. A. Papaioannou (Görög
ország) elemezte a motivációs klíma változását a testnevelés
ben. Véleménye szerint csak a holisztikus megközelítésű okta
tás eredményezhet magas szintű motivációt a diákok körében.
Hasznosnak tartja a célok multidímenzionális modelljét a kuta
tás módszertanban, beleépítve az intervenciós terveket is.



Motor kontroll és motoros tanulás a sportban elnevezésű szek
ció hat előadása közül a németek, M. Raab és G. Perl kérdésfel
vetése igen érdekesnek bizonyult: Vizuálisan irányítottak a moz
gások vagy a mozgás szabályozza a látásmódot? Adataik szerint
a bidirekcionális transzfer a szenzoros és motoros rendszer kö
zött lehetséges. A különböző szenzoros és motoros sémák nem
elkülönülten és szekvenciálisan épülnek egymásra, de biztosan
kapcsolatban állnak a tanulási folyamat kezdetétől. Szintén né
met kollégák számoltak be a tornászok és röplabdázók kognitív
módszerekkel történő edzésoptimalizációjáról. Engel és mtsai
elemezték a mentális reprezentációt (SDA-M módszer) és minő·

ségi videofelvételeket készítettek. Eredményeik szerint a mód
szer alkalmas segítség az edzők számára a funkcionális moz
gásstruktúra kialakítására. A percepciós történések vizsgálatát
tapasztalt kosárlabdázók esetében a Mediterrán Egyetem (Fran
ciaország) munkatársai végezték el. (E. Laurent és H. Ripoll)

Külön szekció foglalkozott a tehetségkutatással acsapatspor
tok területén.

Az oroszok új távlatokról és fejlesztésről számoltak be (Bal
sevich és Progonjak). A spanyolok diszkriminációs analízissel
kézilabda-játékosokat vizsgáltak (Suarez és mtsai). M.J.C. Sil
va és mtsai 13-14 éves portugál futballjátékosokat elemeztek.
Olasz szakemberek (Ciccarone és mtsai) női röplabdázók ug
róteljesítményét értékelték. A hollandok tehetséges fiatal gyep
hokisok előrejelzett és megvalósult teljesítményszintje közötti
kapcsolatot elemezték (M.T. Elferink-Gemser és mtsai).

Sportpszichológia és személyiségvonások című blokkban
portugál olimpikonok kognitív orientációját vizsgálták (Coelho
és mtsai) a Rosenberg-féle Global SelCSystem Scale-val és a
Kognitív Orientációs teszttel. Az eredmények magas önértéke
lést mutatta k és nem volt különbség a TF-es hallgatók, a ma
gas mínősítésű atléták és az olimpikonok között. A kognitív ori
entáció, a kimenet és a teljesitmény terén a csoportok külön
böztek. A férfiak teljesítményre vonatkozó kognitív orientáció
ja magasabb volt. A középtávfutók eredménye különbözött a
többiekétől, volt viszont különbség a sportéletkort tekintve.
S.A. Rybachenka (Belorusszia) öttusázók konfliktuskezelő

stratégiái, agressziója és teljesítménye közti összefüggést vizs
gálta. Magas hostilitású (ellenségesség) sportolók esetén elke
rülő konfliktuskezelői stratégiákat talált. Magas teljesítmény
alacsony hostilitási index-szel járt, preferált rivalitással és koo
perációs stratégiákkal. Alacsony versenyteljesítmény elkerülő

viselkedéssel és magas hostilitással járt. A magas qualifikáció
és szociális státus előnyt jelent, függetlenül az alkalmazott ag
resszió mértékétől. V. Malkin és L. Rogaleva (Oroszország) a
pszichológiai felkészítés menedzseléséről számoltak be, mint a
pszichés stabilitást formáló fontos tényezőről. M. Marinovié
(Horvátország) motiváció, személyiségvonások és hangulati
állapotok felmérését végezte válogatott junior evezősöknél.

(GAM, SAM, EPQ, POMS tesztekkel). A sikeres juniorok moti
váltabbak, de nem szükségszerűen magasabb a projekciójuk
és az emocionális stabilitásuk. A világbajnokok POMS eredmé
nye teljesen különbözött a "jéghegy" profiltól.

Motor kontroll és motoros tanulás szekcióban D. Stackeová
(Csehország) a fitness tréning rövidtávú pszichológiai hasznát
vizsgálta Lüscher színteszt és POMS skála segitségével. A ko
rábbi kutatásokkal megegyezően anxiolitikus, antidepresszáns
és abreaktív hatást mutatott ki. A Weider-féle gyakorlatsor ha
tására az antidepresszáns hatás (D item) kifejezettebb. A Lüs
cher teszt eredményei szerint a csoport pszichoszomatikus stá
tusa változásban lévő állapotot mutatott. Vazou és mtsai (Gö
rögország) a különböző gyakorlatintenzitások hatását vizsgálták
a páros feladatok teljesítményére és az énhatékonyságra nézve.

1. Megállapították, hogya különböző intenzitású gyakorlatok
javithatják a reakcióidőt, mely talán hatással van az aktivitásra.

2. A pursuit rotoron való tanulási képesség nem befolyásol
ja negativan a különböző intenzitású gyakorlatokat.

3. Az énhatékonyság és a páros feladatok teljesítményvizs
gálata különböző körülmények között további kutatást igényel.

Catita és Rodrigues (Portugália) az edzői viselkedés hatását
vizsgálták fiatal judosok percepciójára nézve. Az általuk kifej
lesztett kérdőív (CAOS) a viselkedés hét kategóriáját tartal
mazza. Nyolc edzőt és 72 sportolót (12-14 évesek) kerestek
meg, öt edző beleegyezett a viselkedésintervenciós program
ban való részvételre. Az edzők selfpercepciója és a megfigyelt
viselkedés és a sportoló percepciója szoros együttjárást muta
tott. A viselkedés módosító program után jelentős változást ta
pasztaltak a helyzetek kezelésében és a nyomás okozta, hibát
eredményező magatartásban. Szignifikáns különbség (csökke
nés) volt a program végén a negatív affektivitás kategóriában.
A tanulmány felhívja a figyelmet arra a jelentős különbségre,
amely a megfigyelés és a sportoló gondolkodása között van.
Az edzői negatív affektivitás, jelentős sportban tartó illetve
sportot elhagyó tényezőnek bizonyult a fiatal sportolóknál.

Különböző populációk motoros képességeivel több tanul
mány is foglalkozott. (B.P. Mita és mtsai, B. Zorec, Rousseu és
mtsai, Ferreira és mtsai, T. Heinen és T. Schach, T. Hucinski és
mtsai, P.w.c. Lau és w.c. Leung, N. Tocci és mtsai.) A szentpé
tervári Testnevelési és Sport Kutatóintézet munkatársai (Babits
ki és mtsai) egy számítógép vezérelt GDV technikáról számol
tak be, amely ci sportolók mentális készenléti szintjét értékeli és
melyet olimpikonok felkészítésében sikerrel alkalmaznak. Álta
lános iskolások koordinációs készségeinek fejlődéséről számolt
be a Kambas vezette kutatócsoport (Görögország). Mazyn és
nemzetközi kutatócsoportjának kérdésfelvetése: kell-e binoku
láris mélységlátás az elkapás idejének kontrollálásához?

Több tanulmány előtérbe állítja a célkitűzés, motiváció téma
körét (T. Christodoulidis, G. Proulite, Z. Kosibac, C.M. Spray,
G.R. Romo, M. Baxevani és mtsai, J. Penedo és V. Ferreira, N.
Konttinen és mtsai).

A felkészítő tréningek közül kiemeljük V. Malkin és L. Roga
leva pszichoforming tréningjét, P. Bundzen és mtsai élsporto
lók mentális versenyfelkészítését és G. Runingen az edzők által
nyújtott szociális támogató programját.

A kongresszus díjazottjai
A kongresszus tudományos bizottsága kíválasztotta az alkal

mazott területek legjobb előadásait és posztereit. A legjobbnak
G.K. Sakkas és mtsai által előadott, The effect of diabetes on
skeletal muscles in patients wi th renal failure c. előadást itélték,
melyet az első szerző a záró plenáris ülésen elő is adott. Az elő

adások közül Dalsgaard és mtsai, a poszterek közül Linnane és
mtsai által bemutatott anyag nyerte az első díjat.

Előadások:

1. M.K. Dalsgaard és mtsai: The celebral methabolic respon
se to post-exercise muscle ischemia in humans

2. F.Engel és mtsai: Knowledge and performance in voliey
balI

3. Y.N. Kraniou és mtsai: Exercise and glut-4 expression in
human skeletal muscle: effects of exercise intensiti

4. M. Donsmark és mtsai: Protein kinase C and a mitogen
activated protein kinase in the activitation of hormone-sensiti
ve lipase

Poszterek:
1. Denise M. Unnane: The effects of hyperthermia on the

metabolic responses to high-intensiti exercise
2. Dimitrios A. Patikas: Investigation of spinal mechanisms

during a sustained submaximal muscle contraction
3. Luc J.c. van Loon: The effects of creatine... (nincs az

absztrakt kötetben)
A magyarok minden eddiginél nagyobb létszámban (több

mint 10 fő) vettek részt a kongresszuson, aktívelőadóként és
kongresszusi résztvevőként egyaránt. A következő kong
resszusnak Salzburg ad otthont, 2003. július 9-12 között.

Lénárt Ágota
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1997 -ben alakitották meg a Sportme
nedzser Szövetség Akadémiai Társasá
gát, jelenleg 150 tagja van. Évente ren
deznek konferenciát, a 2000 évi konfe
rencia nemzetközi konferencia volt.
Szólt a Review és Newsietter kiadványa
ikról.

A három megnyitó előadást követően

a chairmann munkahelyi főnöke, Prof.
Pauli Vuolle (a Jyvaskyla Egyetem társa
dalomtudományi Tanszékének vezetője)

igen szemléletes és módfelett gyakorlati
as előadását élvezhettük. A fizikai aktivi
tás komparatív bemutatásán keresztül
hat európai ország (Anglia, Hollandia,
Finn-, Svéd-, ír- és Olaszország) adatait
ismerhettük meg. Igen érdekes diagra
mot mutatott be arra vonatkozóan, hogy
a felmérések szerint egyedül a finnek
esetében növekszik a fizikai aktivitás
szignifikánsan a 35. életév után.

A magam részéről nagyon hálás vol
tam az előadás azon részéért, amely
Finnország gazdasági, természeti, de
mográfiai jellemzőit taglalta. Az ötmilliós
Finnország urbanizáltsága 60 %-os, átla
gos népsűrűség 16 fő/km 2 . A 338.145
km2 alapterületű ország 65 %-a erdő, 17
%át víz borítja (a szóbeszéddel szemben
több, mint 17.000, de egyes lokálpatrióta
vélemények szerint - a kis tó is tó 
40.000 tavat találunk Finnországban) A
rendkívül széleskörű és igen precíz föld
rajzi jellemzés után az ország politikai, jo
gi és szociológiai állapotáról hallhattunk
előadást, nagyon ügyesen beleszőve az
előadásba azt a nyilvánvaló tényt, hogy
ez az ország valósággal predesztinált a
természet-közeli sportágak művelésére.

(Különösen igaz ez az úgynevezett Metro
politan-area vonatkozásában) Finnor
szágban hatalmas területeken közleked
ni, vagy például vadászni is csak sielve
lehet. Magam is megtapasztaltam, hogy
legalább is rekreativ szinten szinte min
denki sportol a városban. A professzor úr
számadatokkal érvelt: a sportlehetősé

gek 20 %-a az ún. "érintetlen" természeti
környezetben, 62%-a az úgynevezett ,.fej
lesztett" természeti környezetben zajlik és
csupán 18 % történik kifejezetten "épí
tett" környezetben (csarnokokban, uszo
dákban, pályákon stb.). A felnőtt lakos
ság (különösen az idősebbek körében)
igen népszerű a "botjárás". A populáció
6%-a intenzíven és rendszeresen sportol
14 % -uk napi kocogó, 39 % hetente két
szer végez sporttevékenységet, 60 % he
tente legalább egyszer mozog (sí-.vagy
terepfutás, kocogás). Igen népszerű az
ún.lékhorgászás, ami a professzor véle-

Az előadások sorát Robin Ammon
(USA) az észak amerikai Sport Manage
ment Társaság (NASSM) elnöke folytat
ta. Az elnök (képzettségét tekintve jo
gász) azzal a költői kérdéssel kezdte
mondanivalóját, hogy mit gondolunk,
mit keres egy amerikai szervezet az Eu
rópai Sport Management Társaság ren
dezvényein. Ezután személyes élményei
nek mozaikját villantotta fel az együtt
működés múltjáról, a jelenről és a jövő

elképzeléseiről beszélt. Beszámolt arról,
hogy mintegy 200 professzionális tagjuk
van és a szervezet igen jelentős lobbyté
nyező az Államokban. Reményét fejezte
ki, hogy az EASM nem kíván bezárkózni
Európába. Ez anná! is inkább valószínű,

hisz a folyamatok globálisak. Részlete
sen bemutatta a képzés-fejlesztési prog
ramjukat, bemutatta a NASSM szerveze
ti felépítését, amely e9J sajátos ernyő

szervezet, az NGO része . A Web hirdeté
seikről, a Web hirdetések integrálódhat
nak e szponzor csomagokba. Etikai di
lemmákról is szólt, aminek prof. Kari Pu
ronaho az ülésvezető chairman nagyon
örült.

Az amerikaiak után Shayne Quick a
SMAANZ 3 elnöke folytatta a sort auszt
rál színekben. Az elnök visszatekintett
az ausztrál sporttörténetre (egy félmon
datos utalással, miszerint az "azi"törté
nelmet egy bizonyos időtávlaton túl
nem ildomos kutatni) 1814-ben alakult
az első klub. A szerveződésben tökéle
tesen érvényesült az önkéntesség elve.
Az 1970-es és az 1980-as dátumok fon
tosak az ausztrál sportszervezetek életé
ben. Előbb a Sportágak Szövetsége,
majd a Sportmenedzser Szövetség jött
létre. Az európai kötődést az UK is biz
tosítja. Hosszasan beszélt az olimpiai és
az olimpiát megelőző munkájukról, kü
lönösen az önkéntes segítők tevékeny
ségének koordinálásáról. Elmondta,
hogy képzési programjuk a legnevesebb
ausztrál professzorok munkáját dicséri.

Nemes András
Semmelweis Egyetem, Testnevelési és Sporttudományi Kar,
Sportmenedzsment Tanszék, Budapest

A sportmenedzsment jövője
Beszámoló az EA5M 10. Kongresszusán történtekről

Ml

] Az EASM megalakulása óta az alábbi gyönyörű helyeken tartott konferenciákat:
1993: Groningen (Hollandia) 1994: Firenze (Olaszország) 1995: Budapest (Magyar
ország) 1996:Montprellier (Franciaország) 1997:Glasgow (Skócia- UK) 1998:Fun
chaI Madeira (Portugália) 1999: Thessaloniki (Görögország) 2000: San Marino (San
Marino) 2001: Vitoria - Gasteiz (Spanyolország) 2002: Jyvaskyla (Finnország)
/Jövőre: Stockholm (Svédország)

2 gyűjtőfogalom: a rövidítés jelentése: "nem kormányzati szervek"
3 a rövidítés az Ausztráliai Sportmenedzserek Szövetségének Akadémiai Társasá

gát jelenti

Az MSTI-nek köszönhetően az idén is
részt vehettem az EASM (European Asso
ciation for Sport Management) kong
resszusán, amelyet 2002 szeptember 4 és
7 között a Finnországi Jyvaskylaben tar
tottak közel 300 fő konferencia látogató
részvételével. Maga a konferencia külső

ségeiben is igyekezett kifejezésre juttatni
a szervezők afeletti nagy örömét, hogy az
EASM a 10. születésnapját ünnepelte.

Szerencsésen utaztam: az ezer tó or
szága lenyűgöző képe fogadott a magas
ból, lent pedig a vendéglátók határtalan
vendégszeretete. A konferencián már
családias a hangulat, szinte mindenki is
meri egymást.

A program a szövetségek napjával
(Alliance-day) indult. A külsőségeiben is
csillogó rendezvényt a szövetség elnöke
Uvin Bollaert úr nyitotta meg. Ismertette
a szövetség fő célkitűzéseit. Arról be
szélt, hogy szükséges lenne ezen a kerek
évfordulón a küldetési nyilatkozatot
megfogalmazni. Statisztikai számokkal,
különféle EU dokumentumokkal, neve
zetes szerződésekkel, akciókkal érzékel
tette a szervezet szerteágazó kapcsolat
rendszerét. Átfogóan jellemezte, majd
részletesen elemezte az éves kong
resszusokat. Értékelte az EU Journal és
a "Quarterly of Sport Management" cimű

lapok munkáját, a Website információk
fejlődését. Bemutatta az EASM-városo
kat]. Szólt arról, hogy az EU harmonizál
ja a felsőoktatatást a Bolognai deklaráci
óval. Pontosan definiálja a bachelor és
master fokozatokat. Rámutatott, hogy az
EASM a képzésre és a tréningre egyaránt
fókuszál. A szervezet kialakította az úgy
nevezett fórum-struktúrát különböző tag
sági formák bevezetésével. Magának az
EASM-nek ma már több mint 26 tagália
ma van. A szervezetnek nem csak tudo
mányos, hanem szakmai célkitűzései is
vannak. A Website követi az egyes tagál
lamok sporteseményeit és nem csak a
tudományos akciókat.
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4 A fogalom meghatározást ld.: Brencsán János: Orvosi szótár; Terra Kiadó Bp.
1969 lll. kiadás 129.01dal

5 World Anti Doppimng Agency

ménye szerint relaxáció és sporttevé
kenység egyszerre.

Az előadások után meglátogattuk az
egyetemi sportcentrumot, bepillantot
tunk a finn junior baseball A és B csoport
edzés-bemutatójába, majd egy aerobik
bemutatón vettünk részt.

Este a város polgármestere fogadást
adott a tiszteletünkre.

Másnap folytatódott a rendezvény (va
lójában ekkor kezdődött a konferencia
érdemi része).

A gyönyörű, ultramodern előadó-pavi

lonokban - a világhírű NOKIA cég köz
ponti épületeinek szomszédságában 
szimultán történtek az események. Né
hány előadást megkisérlek dióhéjban is
mertetni.

Prof. Chris Gratton (Sheffieid Hallam
Egyetem, Sport-és rekreáció menedzs
ment Tanszék- UK) előadásának címe A
sportgazdaságtan jövője. Az előadás be
mutatta asportpiac keresleti és kínálati
oldalának rendkivül összetett szerkeze
tét. Rámutatott, hogya két oldal igen ér
zékenyen visszahat egymásra. Maga a
fogalom nem csupán a versenysportra,
illetve a nemzetközi versenyekre szűkít

hető le. A becslések szerint a szabadidő

sport gazdasági értéke messze megha
ladja a versenysportét. A sport gazda
ságtanának összetett és egyre jelentő

sebb mivoltához a sport globálissá válá
sa adott lendületet a nyolcvanas évek
második felében.

A kínálati oldalra elsősorban a keres
kedelmi, a kormányzati, valamint az ön
kéntes szektorból áramlik be a pénz
(hozzájárulás). A kormányzat támogatja
a minél magasabb versenysport-teljesit
ményeket, valamint a szabadidősport

hozzáférhetőségét és minőségének javí
tását, ugyanakkor adóval sújtja a spor
tot. Dánia és Finnország kivételével vala
mennyi európai állam többé-kevésbé je
lentős támogatást nyújt az állami költ
ségvetésből, sok esetben a sportlétesít
mények építéséhez. Az európai országok
többségében jelentős az önkormányzati
részvétel - mindenekelőtt az egészség
érték fontosságának felismerése követ
keztében - bár a sport nem sorolható az
önkormányzatok számára kötelezően el
látandó feladatok közé. A kereskedelmi
szféra a szponzoráció által új vevőket re
mél. A médiumokban erőteljesen meg
emelkedtek a közvetítési jogdijak, jelen
tősen szélesedett a lefedettség.

Asportpiac keresleti oldala ennél sok
kal bonyolultabb. A sport aktív és
passzív résztvevőínek szükséglete egya
ránt jelen van. A sportszer-, sportruhá
zat- vagy sportcipőgyártó cégek világ-

méretű - globális - marketing-, gyártási
és elosztási stratégiával fogják át a pia
cot. A nézők egyre magasabb pénzeket
hajlandók kifizetni egy-egy nagyobb
sporteseményen - nézőként -való rész
vételért, jelentős üzletággá vált a sport
turizmus, amelynek célja a sportban va
ló részvétel vagy a sportesemények
megtekintése is lehet.

Lauri Tarasti, a Finn Legfelsőbb Bíró
ság Közígazgatási Kollégiuma képviselő

jének "Sport és etika a jövőben" című

előadásában a következő gondolatokat
fogalmazta meg:

Az európai sport manapság komoly
kihívásokkal néz szembe: a sport hagyo
mányoS értékeivel szemben (úgymint fa
ir play vagyamatőrizmus) egyre inkább
érvényesülnek a túlzott profitszerzési tö
rekvések, számolni kell a televiziózással
és a szponzorálással kapcsolatban fel
merült problémákkal, illetve számolni
kell az olyan negatív tendenciákkal, mint
a tiltott szerek használata, a nézőtéri erő

szak, vesztegetési botrányok.
Az olimpiai mozgalom általánosan el

ismert, iránymutató értékrendje az Olim
piai Kartában, elsősorban pedig az
1999-ben elfogadott Etikai Kódexben fo
galmazódik meg (a legfontosabb érté
kek: az egyén méltósága, a diszkriminá
ció tilalma, a fizíkai és mentális sérülések
elkerülése, doppingtilalom, az erőszak

minden formájának tílalma, biztonság,
jólét, egészségügyi ellátás). Hangsúlyoz
ta az előadó, hogya legsúlyosabb prob
léma a tiltott szerek használata. Bár a
hatvanas évektől a doppingellenőrzések

rendszeressé váltak, a probléma nem ol
dódott meg, sőt, az orvostudomány és a
gyógyszeripar fejlődésével egyre bonyo
lultabbá válik.

A doppingszerek meghatározása attól
függ, éppen melyik gyógyszercsoport
van "divatban", illetve milyen új, tiltott
szereket és módszereket fedeznek fel és
vesznek fel a listára: a hatvanas években
a stimulánsok, a hetvenes években a
szteroidok, a nyolcvanas években a nö
vekedési hormon, a '90-es években pe
dig az EPO (eritropoetin)4 a vörösvér
testképzést fokozó hormonhatáson ala
puló vérdopping. Minden tiltás, büntetés
és felvilágosítás ellenére azonban a hiva
tásos sportban egyre kifinomultabb
módszereket fejlesztenek ki, és mindig
akadnak pozitiv doppingminták a nem
zetközi versenyeken, arányuk kb. 1,5
2%.

Nem csak erkölcsi-etikai okokból
szükséges azonban foglalkozni a drogok,
illetve a doppingolás kérdéseivel. A dop
pingolásna k egészségkárosító hatása

van. Jóval magasabb a szabadidősport

ban - különösen a testépítők körében 
doppingolók aránya, ami azért különö
sen veszélyes, mert a fittness klubokban
tiltott szereket szedők mögött nem áll or
vosi háttér. Sok átlagember, akik számá
ra a sport az életmód megjobbításának
egyik eszköze, kábitószereknek teszi ki
magát a sport révén.

A WADA
5

megszületésével egyedülál
ló lehetőség nyílik a sportmozgalom és a
kormányszervezetek, illetve az országok
egymás közötti együttműködésének szo
rosabbra fűzésére.

A sportturizmus jövője és globális
összefüggései címmel Gibson Heather a
Florida Egyetem Parks and Tourism Tan
székének tanársegéde (USA) tartott elő

adást. Kifejtette, hogyasportturizmus,
mint az idegenforgalom specializált terü
lete, az elmúlt tíz évben vált egyre jelen
tősebbé. A sportturizmus ma már nem
csak a sportban való aktív részvételért,
vagy a nagyobb sportesemények megte
kintéséért való utazást jelentí, hanem
magában foglalja annak szakmai, tudo
mányos hátterét, az emberi erőforrás fel
készültségét, illetve nemzetközi összefo
gásának szükségességét is.

Az előadás a sportturizmust három
globális aspektusból vizsgálta. Ezek a
következők voltak:

• Sportturizmus, mint globális termék:
az ún. mega-sportesemények (olimpiai
játékok, regionális versenyek - pl. Nem
zetközösségi Játékok);

• Nemzetközi összefogás a kutatás és
a szakirodalom területén;

• Nemzetközi összefogás az oktatás
ban és a képzésben.

A finnországi Sport-TV vezetője,

Markku Vainikka Média, sport, jövő cí
mű előadásában arról beszélt, hogy ren
geteg változás történt az 1936-os berlini
olimpia óta, amikor az első televíziós
közvetítések beindultak. Erőteljesen

megemelkedtek a közvetítési díjak, szé
lesedett a lefedettség. A 2000. évi syd
ney olimpiai játékok közvetítéseinek a
felmérések szerint összességében mint
egy 30 milliárd nézője volt. A 2002-es
labdarúgó világbajnokság televíziónézői

nek kumulatív száma 40 milliárdra tehe
tő. A 2008-as pekingi olimpia játékok
közvetítési dijai mintegy 1715 millió
USD-t tesznek ki; ezzel a televízió szem
pontjából minden idők legdrágább
sporteseménye lesz.

Azonban a kereskedelmi csatornák
egy-egy közvetítési jog megszerzésével
óriási kockázatot vállalnak, hiszen a
rossz döntés teljes anyagi csődöt is je
lenthet számukra. A reklámozásból szár
mazó bevételek Európa-szerte csökken
nek. A köztelevízió számára fontos szem
pont, hogya sportágak széles skáláját
mutassa be, de ugyanúgy versenyez a
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6 Kristály Anita: Jelentés az EASM 10. kongresszusáról (GYISM kézirat Bp.2002)
7 Terjedelmi korlátok miatt kétszer is átdolgoztam - lerövidítettem - a beszámolómat

kiemelkedő események közvetítési joga
iért. Egyre gyakoribb az állami és keres
kedelmi csatornák közötti összefogás bi
zonyos pályázatok elnyeréséért.

A helyzetet neheziti továbbá, hogy
mind a szponzori, mind a közvetítési dí
jak nagysága attól függ, mekkora az
adott sportág, illetve sportesemény iránt
a kereslet, vagyis mennyire népszerű a
közönség körében. Ezért felmerül a koc
kázata annak, hogy míg a közkedvelt
sportágak fejlődnek és erősödnek a jó
anyagi helyzetüknek köszönhetően (pél
dául a kézilabda), a kisebb sportágak a
fennmaradásért küszködnek (például a
tollaslabda).

A fent említett bevezető előadásokat

úgynevezett "panelbeszélgetés" követte"
A pénz, a marketing és a média hatása a
versenysportra és a sport etikájára" cím
mel. A vitaindító előadást Kimmo Up
ponen, a NOKIA cég marketingigazgató
ja tartotta. A beszélgetésben részt vettek
élsportolók, szponzorok, valamint a mé
dia és a sporttudományi kutatás egy-egy
képviselője. A beszélgetés rezüméjét 6 az
alábbiakban foglalom össze:

A sportoló - média - szponzorok hár
masa szervesen összekapcsolódik a mai
sportéletben. A sportolóval szemben tá
masztott elvárás, hogy érdeklődést kelt
sen a médiában, és értéket közvetítsen a
szponzorok felé, mindezekért ő maga
anyagi vagy egyéb jellegű támogatást
vár. A média és a szponzorok a sportoló
val, illetve a sportesemények image
évei, és az általuk közvetített értékekkel
azonosulva remél anyagi hasznot, széles
körű fizetőképes keresletet.

A panelbeszélgetés arra a konklúzióra
jutott, hogy minden esetben a sportoló
nak kell kimondania a döntő szót. A me
nedzserek felelőssége óriási, a közönség
hiteles hősöket akar, akiket lehet csodál
ni, példaképül állítani, de mindez csak
akkor lehetséges, ha a sport valóságos
és igazi értékeket közvetít.

A beszélgetés után meglátogattam né
hány szekció-előadást.. A Szekcíóülések
helyszíneit összekötő folyosókon és az
egyik körcsarnokban voltak kiállítva a
poszterek. Tekintettel arra, hogy a több
mint 150 előadó egyszerre öt helyszínen
szerepelt, mi magyarok pedig csak né
gyen voltunk: Seprényi Gábor és Kristály
Anita a GYISM-ből, Dr. Nyerges Mihály
dékán úr és jómagam a TF-ről. igyekez
tünk beosztani egymás között a progra
mok látogatását úgy, hogy ki-ki az érdek
lődési körének megfelelő helyszínekre lá
togathasson el, ugyanakkor mindenütt
jelen legyünk. A szekcióülések/poszter
szekció az alábbi bontásban zajlottak le:

1. Menedzsment
2. Marketing
3. Gazdaság és pénzügyek
4. Tervezés
5. Turizmus
6. Emberi erőforrás menedzsment
7. Jogi szabályozás, etika,

egyenlőség

8. Eseménymenedzsment
9. A szolgáltatások minősége

10. Tudományos munkák
A prezentációk és poszterek kivonatos

összefoglalója, illetve a nevek és elérhe
tőségek listája a konferencia 300 oldalas
kiadványában jelent meg. 12 előadáson

vettem részt, jegyzeteltem le, ezen rövid
élménybeszámolóban természetesen
nem térhetek ki mindegyikre, de megkí
sérlem a lehetetlent7, hogy egy kereszt
metszetet adjak róluk:

• Pavelka Béla József (Jyvaskyla
Egyetem - Finnország) tehetséges tanít
ványunk előadásával kezdeném a sort,
annál is ínkább, mert büszkék lehetünk
rá. Puronaho professzor úr PhD hallgató
jaként már évek óta tanul Finnország
ban. Kiválóan beszél finnül és angolul. A
finn jéghoki sport gazdasági vonatkozá
sairói beszélt. A jéghoki ára című előadá

sában. Az előadásból kiderült, hogy Pa
velka úr a finn jéghokiról beszél. Az elő

adást követően felhívtam a figyeimét a
komparatív vizsgálatokban rejlő nagy
szerű kutatási lehetőségekre.

• Prof. Alexander V. Voicu (a Kolozs
vári Babes-Bolyai Egyetem Testnevelésí
Fakultásának sportjogász tanszékveze
tője) előadásában a román sportjog fej
lődési lehetőségeiről hallhattunk. Rámu
tatott arra, hogy a környezet nagy hatás
sal van a sport-struktúrákra. Nagy kihí
vást jelent a sportjogász számára ennek
a környezetnek a definiálása. Bemutatta
a jogi tények fontosságát a sportstruktú
rák és a sporttevékenység szervezésé
ben. A jogi tények integrált tényezőknek
tekinthetők a környezet összességében.
Ez az integráció gazdagsági, igazgatási,
technikai, technológiai, szocio-kulturális
és politikai összetevőket foglal magába.
Az előadás rávilágított a jogkövetés fon
tosságára, példákon keresztül mutatta be
a jogi normák tiszteletben tartásának
szükségességét a sporttevékenység gya
korlása közepette. Bemutatta annak
fontosságát, hogy a jogszabályi keretek
elengedhetetlenül fontosak a sport igaz
gatási rendszerében. Végső következte
tése, hogy szükség van egy önálló sport
jogi jogtudományi diszciplína akadémiai
elismerésére.

• Andrea Petr6czi (Kingston Egyetem
-UK: a mi Petróczi Andreánk, tehetséges

tanítványunk) előadásában a doppingdi
lemmárói hallhattunk. Az előadás a dop
pingolás attitűdjeit elemzi kérdőíves,

mélyinterjús és matematikai módszerek
kel.

• Prof. Joy T. De Sensi (Tenessee
Egyetem -USA) a morális képzés fontos
ságáról beszélt előadásában. Olyannak
ítélte meg ezt a kérdéskört, mint amely
alapvetően fogja meghatározni a sport
menedzsment jövőjét. Az előadását kö
vetően megkérdeztem tőle, hogyan lehet
majd feloldani a "win at ali cost" és a fa
ír play egymással versengő elveínek
örök konfliktusát a jövőben. A válasz
ugyanolyan talányos és idealista volt,
mint amilyet én adtam volna az ő helyé
ben...

• Erkki Tuomioja (a Finn Külügymi
nisztérium munkatársa) igen lelkes és
rendhagyó előadásában arról beszélt,
hogy Finnország lehetőségeinek felisme
rése nyomán találkozók színhelye lett,
ahol Észak, Kelet találkozik a Déllel és
Nyugattal. 1952 óta a sport világa kifeje
zetten megváltozott Finnországban. A
résztvevők 97 %-a önkéntes munkás.
Felsorolta azokat a feltételeket, amelyek
a profi sport működtetéséhezelengedhe
tetlenül szükségesek. Ilyenek a megfele
lő jogszabályi környezet, a szponzorok és
mecénások, a megfelelő marketingtevé
kenység és a média jelenléte, az egész
ségügyi, a morális és az etikai követel
mények érvényesülése. Ezek természe
tesen költségigényesek. Finnországban
közel 7000 sportklub működik. Arra is
utalt, hogy történelmi perspektívából
nézve 1993-ban szükségszerűen alakult
meg az Európai Sport Menedzser Szövet
ség, úgy fogalmazott, hogy a szövetség
megalakulása normális következménye
volt a sportkoncepció és a sportme
nedzsment fejlődésének. Ugyanazok a
világhírű professzorok bábáskodtak a
bölcsőjénél, mint akik az Európai Unió
által kezdeményezett Socrates és Eras
mus Programok kiterjesztésén is fáradoz
nak.

• Chris Gratton (Sheffieid Halam
Egyetem -Sportipar Kutató Központ 
UK)

A sportgazdaság jövője c. előadásá

ban lényegileg megismételte az Erkki
Tuomíoja által elmondott feltételek fon
tosságát, azokat elsősorban a sport üzle
tiesedésével jellemezte. Asportpiacnak
számos összetevője van: meghatározó
jelentőségűek a multinacionális vállala
tok mint lehetséges szponzorok, mint a
Coca-Cola, a Me Donaids, a Reebook, az
Adidas, a NIKE stb. Arra utalt, hogy
bolygónk lakosságának több, mint 2/3-a
nézte az sidney-í olimpiai játékokat.
Ugyancsak hatalmas volt a nézettsége
a labdarúgó vb-nek. A NIKE cég design



bevételei például 1997-ben a világ 500
legnagyobb tőke-társaságában a 167.
helyre sorolta a céget 17,5 milliárd US
dollár bevétellel. Bemutatott egy szemlé
letes sportpiac-piramist, amelynek az
alapján olyan értékek szerepelnek, mint
a sportfelszerelések, az utazás, sportru
házat sportcipők. Ezek a legszélesebb pi
aci bevételek, de volumenében a piramis
csúcsa felé következnek az igazán jelen
tős bevételek, mint amilyenek a TV köz
vetítési jogok, a szponzoráció, a fizetőné

zők, és a kormánytámogatások. Azzal a
zárógondoJattal zárta előadását, hogya
sportmarketing gazdaságosabbá tétele a
fejlődés egyik elengedhetetlen feltétele.

A teljesség kedvéért szabad legyen néhány szót szólni a szabadidős programok
ról és a fogadásokról. A finn-est egy kétszáz éves füstös faházban zajlott egy ara
nyos öreg harmonikás bohém közreműködésével.Volt egy izgalmas rafting túra, va
lamint egy igen szép kirándulás a hamisítatlan finn természetbe, aminek nagy ré
szében sajátos vezetői értekezletet tartottunk: "úgyis olyan ritkán tudunk a TF
ügyes-bajos dolgairól beszélni".

A Szövetség éves rendes közgyűlésén javasoltam az elnökségnek, hogy hozzunk
létre egy felzárkóztató alapítványt a kelet-európai országok résztvevői számára. A
vezetőség tetszésével találkozott a javaslatom, érdekes módos maguk az érintettek
nem lelkesedtek túlzottan, Litvánia küldötte kifejezetten megsértődött rajta. EI
mondtam, hogy véleményem szerint a volt szocialista országok résztvevőinek távol
maradásának két oka van: az angol nyelv nem megfelelő szintű ismerete és a pénz
hiány. Remélhetőleg mindkettő előbb utóbb megnyugtatóan megoldódik.

Sikeres volt a diákszeminárium, sajnos tőlünk csak egy hallgató volt kint, ő azon
ban nagyon ügyesen szerepelt.

80.000,- Ft
50.000,- Ft

30.000,- Ft
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120.000,- Ft
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HIRDESSEN AMAGYAR, ,
SPORTTUDOMANYISZEMLEBEN

KEDVES ÜGYFELÜNKI
A Magyar Sporttudományi Szemle a Magyar Sporttudományi Társaság évente négy alkalommal megjelenő sportszakmai és
tudományos folyóirata. (Formátuma A/4, példányszáma 700.) Eljut valamennyi magyar egyetem és főiskola testnevelési
tanszékére, az összes (közelI 00) országos sportági szakszövetség szakembereihez, az olimpiai felkészítést végző edzőkhöz,

az olimpiai mozgalom szakértőihez, a megyei és megyei jogú városok sportszakigazgatási szervezeteihez, sporttudományi
társaságokhoz, szövetségekhez, intézetekhez, testnevelő tanárok hoz, sportorvosokhoz, az egyes sportági és sportszakmai
folyóiratok szerkesztőségéhez. Ezért úgy véljük, kölcsönös előnyökkel járna, ha lapunkban hirdetne, reklámozna.

A HIRDETÉS, REKLÁMOZÁS FELTÉTELEI
1. Hátsó, külső és első belső teljes borítólapon színes anyag egyszeri megjelentetése
2. Hátsó, külső és belső, valamint első belső teljes borítólapon fekete-fehér anyag egyszeri megjelentetése
3. A lap közepén befűzve:

4 oldalas színes anyag egyszeri megjelentetése
4 oldalas fekete-fehér anyag elütő színű papiron

4. Egyoldalnyi fekete-fehér anyag, a lapban a műszaki szerkesztő által
meghatározott helyen elhelyezve egyszeri megjelenéssel

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

Egyéb felt~te!ek külön megállapodás szerint.
A fenti árak AFA-t nem tartalmaznak

A HIRDETÉSEK, REKLÁMANYAGOK KÉZIRATAI
A hirdetések szövegeit, grafikáit, fényképeit az igényelt hirdetési terület méretének

és a lap tükrének megfelelő méretben és elhelyezéssel kérjük megküldeni a szerkesztőség eimére:
Magyar Sporttudományi Szemle szerkesztősége, 1143 Budapest, Dózsa György út 1-3. Tel/fax: 471-4325

A megrendelések teljesítését követően számlát küldünk. Megkeresésüket várjuk és előre is köszönjük.
A szerkesztőség: Magyar Sporttudományi Társaság (MSTT) , 1143 Budapest, Dózsa György út 1-3.

Számlaszám: 11705008-20450407. Tel/fax.: 471-4325, E-maii: nora.bendiner@helka.iif.hul J

Hirdetés megrendelés
Megrendelem a Magyar Sporttudományi Társaságtól a Magyar Sporttudományi Szemle című lap

.................... számaiban a mellékelt hirdetés közzétételét a megadott formában/ a műszaki szerkesztő által átdolgozott
formában ,azaz Ft-ért. (A megfelelő szöveg aláhúzandól)

Budapest, 2003 .

P.H.

a megrendelő cégszerű aláírása

A megrendelő neve: .
Címe: .
Tel.: Fax: Adószáma: .L_~ ~
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Referátum Anabolikus steroidok
Áttekintés a klinikusok számára

Kutscher E.C. és mtsai
(Western Missouri Mental Health Center, Kansas City): Sports Med. 2002, 32. 285.

Noha sok a közlemény az anabolikus
szteroidok (as) sportbeli alkalmazásáról,
ezek kivétel nélkül egy-egy készítményre
vonatkoznak és nem a sportolók által
használt "halmozó" (stacking) szerhasz
nálatot vizsgálták, amikor is az injektált
készitmények sokszorosan meghaladják
a gyógyszerkönyvi maximális dózisokat.
így anekdotikus és a sportolók saját ta
pasztalataiból kialakult gyakorlat folyik,
melyhez az orvos intő szavát kevéssé ve
szik figyelembe, hiszen az orvos alig tá
jékozott e kérdésekben.

Az USA-ban a rendszeres as haszná
lók számát 1 és 3 millió közé teszik. A
12-17 évesek 31 százaléka élt ilyenekkel
a sportteljesítménye javítása érdekében
(kreatininnel 57%), és a leányok 3%-a is
használ ilyet. A súlyemelők és body-bu
i1derek fele alkalmaz anabolikumokat. A
sportszervezetek ugyan tiltják az as-kat,
de vizelet vagy polygráfiás kontrolt csak
a sportoló kérésére végeznek térités elle
nében.

Az élettani hatások között lehet a sa
tellita izomsejtek aktiválása. Az izom nö
vekedése során a myoblasztok egy ré
széből nem lesz egysejtű, hanem éretlen
satellita sejt marad. E sejtek száma
izomsérülést, erőedzést követően felsza
porodik. Az as-t szedők izmában nem
több a satellita sejt, izmuk nem regene
rálódik gyorsabban az edzés megterhelés
után. Másik remélt as-hatás az edzés nél
küli izomnövekedés lenne, ám edzésin
ger nélkül nincs izomgyarapodás.

A fehérje bevitel növelése edzéssel
együtt indokolt a glukokortikoidok kata
bolikus hatásának ellensúlyozására, az
AS ezt tovább lenditi a fehérjebeépités
felé, s ennyiben igaz a sportolók tapasz
talata, hogy minél többet edzenek és fo
gyasztanak fehérjét az as használat köz
ben, annál inkább nő az izomtömegük.
Az as nemcsak ellensúlyozza a glukokor
tikoidok hatását, hanem kompetitíve a
kötő-helyeiket is elfoglalja, ezzel is fo
kozva a pozitív nitrogén egyensúly eléré
sét.

Adagtól függ-e a hatás? Az egyes sze
mélyek egyes izmaiban az androgén re
ceptorok sűrűsége különbözik. A trapéz
és deltaizom ezért vastagodik nagyobb
mértékben egyeseken.

Az androgén-receptor egység bejut a
sejtmaghoz, ott a DNA-hoz kötődik, akti
válja a transzport-DNA-t messenger
DNA képzésre, amely az enzimek és fe-

hérjék kódját tartalmazza. Az up- és
down-regulációnak van kitéve. A nagy
intenzitású terhelés után az izomrostok
osztódnak, ez növeli az androgén recep
torok számát, további izom-gyarapodást
idézve elő. Az as növeli a nem-innervált
androgén receptorok számát, de ez csak
akkor realizálódik izom-fejlődésben, ha
edzésinger is éri az izmot.

Elfeledett as hatás az eritropoietin
szintézis fokozása. Ezzel együtt nátrium
és folyadékretenció is fellép, testsúly
gyarapodással.

Asportolók 7-14 hetes ciklusokban
alkalmazzák az as-t, a szájon át szedhe
tő, C-17 alkyl gyököt tartalmazó, májat
károsító szteroidokat a hosszú hatású in
jekciós készítményekkel kombinálják.
Utóbbiak a heti 600 mg/kg/hét dózist is
meghaladhatja. Az oralis metandienon
napi 10-25 mg/kg-os adagja is hatáso
sabb edzés-adjuváns mint a placebo, de
annál sokkal nagyobb adagokat is szed
nek, melyek kapcsán 19,9 kg-os súlynö
vekedést és 47%-os padnyomóerő fejlő

dést is tapasztaltak.
Nem mérték a szabad, a gyengén kö

tött és az össz-tesztoszteront sem e
gyógyszerszedés gyakorlatok során.
Ezeket és az adagok, a testtömeg, az
izomtömeg, izomerő és izomteljesítmény
kapcsolatát monitorozó vizsgálatokra
lenne szükség.

A káros hatások a máj, a szív, a repro
duktív és endokrin, a bőr és a psyche te
kintetében jelentkeznek.

Noha maga a fizikai terhelés is kivált
hat májenzimszint emelkedést, a cikliku
san szedett szerek ritkán vezetnek tartós
májkárosodáshoz. Két-öthónapos Szedés
már sárgaságot is okoz, főként a C17
alkylcsoporthoz kötötten. A tesztoszte
ron és nortesztoszteron e tekintetben ke
vésbé veszélyes. Alkohol vagy egyéb
májkárosító anyagok hatása hozzáadó
dik a szteroidokéhoz.

A szív-érhatás a vérlipidek kedvezőt

len változása (LDL-C nő, HDL-C csök
ken), amely 40-70 százaléknyi is lehet,
de 3-5 as-tól mentes hét után normali
zálódik. Az összkoleszterin szint nem al
kalmas mutató emellékhatás kimutatá
sára. A vérnyomás feltehetően a vérvo
lumen emelkedés miatt nő, a magasabb
pulzussal együtt szívizom hypertrófiához
vezethet, ennek további következménye
ivei, melyek a szer elhagyása után is
megmaradhatnak. Amfetamin származé-

kok, testsúlycsökkentő szerek tovább
ronthatnak az állapoton.

A luteinizáló és a follikulus stimuláló
hormon termelését az as a hypofízísen át
visszaszorítja, adagtól függően, a követ
kezmény a hypogonadizmus: sperma
szám és mozgékonyság csökkenés, vál
tozatlan libido mellett-ez utóbbi a heti
500 mg tesztoszteron adag alatt remél
hető. Az ellensúlyozásra injektált korion
gonadotropin (heti 2-3x 3000 E) csak az
LH-t serkenti, az FSH-t nem, a sperma
funkcióját nem állítja helyre. Fél-egy év
as-mentes időszak kell a sperma norma
lizálódására. Egyeseken gynekomastia,
hangváltozás léphet fel, azt tamoxifennel
próbálják meg ellensúlyozni. A hajritku
lás is reverzibilis.

A nőkön aknék, hang mélyülés, ciitoris
nagyobbodás, menstruációs zavarok
lépnek fel, ezek gyakran nem reverzibili
sek. A bőr, a haj zsírossá válhat, alopé
cia, fokozott faggyútermelés léphet fel.

A psychés viselkedés agresszívebbé
válhat, mánia, hypománia és major dep
resszió léphet fel. Ezek a heti 600mg
tesztoszteron dózis alatt ritkábbak a ki
sérletek szerint, de az as-t önmaguktól
használó, a teljesítményfokozás vágyától
hajtott személyek eltérnek a kísérleti
csoportok viselkedésétől.

Apor Péter dr.



Sportszakemberek
könyvespolcára ajánlom

RÓKUSFALVY PÁL (2001):
Az ember, fejlódése és fejlesztése
Enciklopédia dióhéjban, Nemzeti

Tankönyvkiadó, Budapest, 248 p.

A hatvanas években hazai könyvtárak
olvasótermeiben találkoztam velük először,

később osztrák és német városok könyves
boltjaiban pénzemet számlálgatva és egy
ben irigykedve vettem kézbe a szakköny
veknek egy különös válfaját, a tematikus
enciklopédiákat. Nem voltak e titokzatos
munkák lexikonok, de leginkább azokra
hasonlitottak. Pedagógiában, pszichológiá
ban, szociológiában akkoriban bizony hi
ánycikk volt a használható kézikönyv, az
egyetemi tankönyveket lehetett leginkább
kézikönyvként használni. A háború előtt

megjelent pedagógiai lexikon kicsit avitt
volt már, de irigyelt szerencselovagnak szá
mított, aki antikváriumból, vagy családi
örökség révén hozzájuthatott. A hetvenes
években megjelent "négykötetes" megle
hetősen ideologikusra sikerült, a kivánatos
nál több volt benne az osztályharc, s szinte
semmi a korszerű pedagógiai tudnivaló. A
hazai pszichológia hosszú ideig csak egy
füzetnyi terjedelmű szó-magyarázatra vál
lalkozott, s ebben is csak a középiskolai
tankönyv fogalom-készletét értelmezték.
Könyvekből bizony nem talált nagy válasz
tékot, ha valaki e tudományok valamilyen
problémájáról kívánt tájékozódni. A lexikon
amúgy is nehézkes műfaj. Az alaposságra
törekvés gyakran túlságosan is akadémi
kussá és egyúttal életidegenné teszi a szó
cikkeket, s a többnyire hosszúra nyúló elő

készületek már a megjelenéskor erkölcsi
kopást okoznak még a jó szinvonalú mun
káknak is. Amiről én beszélek, s amit olyan
nagyon hiányoltam a magyar nyelvű peda
gógiai-pszichológiai szakirodalomból, azaz
alapfogalmak tára. Egy értelmező szócikk
gyűjtemény, amely azonban nem törekszik
a lexikonok teljességére, de arra igen, hogy
benne a legfrissebb szakirodalmi anyagok
feldolgozásával a leglényegesebb fogal
mak -összefüggéseikben- megjelenjenek.
Olyan könyv, amelynek a -éppen az össze
függések láttatásával- sűrű szövésű fogalmi
hálójával bátran lehet a szakma mélyvizé
ben is halászni.

A téli könyvpiac kellemes meglepetése
volt, hogy a Nemzeti Tankönyvkiadó egy
ilyen fogalom-tárral lepte meg az olvasó
kat, ugyanis megjelentette Az ember, fej
lődése és fejlesztése című könyvét. A
szerzőként Rókusfalvy Pál jegyezte mű

alcíme: Enciklopédia dióhéjban.
A szerzőt a sportszakemberek széles

közvéleményének nem kell bemutatni,

hiszen a ma aktív testnevelők, edzők je
lentős részének egykor tanára volt Ró
kusfalvy Pál a TF-en, szakkönyveiből a
mai hallgatók is tanulnak. A két évtized
nyi professzorkodás nem csupán az
egyetem falain belüli szolgálatot jelentett,
hanem eleven, sokrétű kapcsolatot az is
kola és a sport világával. A szép könyvet
olvasva fölfedezni véljük e tanári szerep
kiterjedt tevékenységkörének visszfénye
it a gondolkodásmódon, a példaanyagon
s néha egészen konkrét utalásokban is.

Az enciklopédia három részből áll. A
tanulmányszerű "fölvezető" írás hét rövid
fejezetet tesz ki, szakirodalommai együtt
alig több harminc oldalnál. E nyúlfarknyi
terjedelem elegendőnek bizonyult azon
ban arra, hogy a szerző szakmai életmű

ve összegzéseként fontos gondolatmene
teket írjon le mai világunkról, az ember
ről, különösen fejlődéséről és fejlesztésé
ről, továbbá a tudományokról, amelyek a
fejlesztés lehetőségeit biztositják, irányát
megszabják és mikéntjét előírják. (Érde
kes és igaz az okfejtés, mely az ember lé
nyegével foglalkozó tudományok termé
szettudomány voltát hangoztatja!) Végül
súlyos mondatokat olvashatunk az értel
miség felelősségéről, a tudás és hit össz
hangjáról. Az igényes írás tömör össze
foglalása a szerző korábbi években kü
lönböző folyóiratok ban megjelent mun
káinak, ezért részletes bemutatására nem
vállalkozunk, azt azonban érdemesnek
tartjuk megjegyezni, hogy e bevezető

rész nem csupán tartalmi szempontból,
hanem érzelmileg is jól készíti föl az olva
sót az enciklopédia fő részére, a szócik
kekre. Mielőtt azonban odaérnénk, egy
második "fölvezető" fejezeten kell túljut
nunk. Ez még rövidebb, összesen öt ol
dalnyi. A szerző a földolgozott fogalmak
"családfáját" állítja ugyanis elénk öt táb
lázatban. Kitűnő ötlet, hogy az érintett tu
dományok (pszichológia, etika, pedagó
gia) legfontosabb fogalmait a tudomány
objektivitásával és a szerző személyes Já
tószögét is érvényesítve összefüggéseik
ben ábrázolva mutatja be az olvasónak.
Mintha térképet tárna elénk: ezeket az
utakat kell bejárnunk a könyvben. E tér
képek, fogalmi hálók mindig azonos dol
got mutatnak, de más-más megközelítés
ben: egyszer az ember áll a középpont
ban, egyszer a fejlődés-fejlesztés, aztán a
pszichológiai fogalmak rendszere, majd a
cselekvés a centrális fogalom, köréje
szerveződik a fogalmak útrendszere.
Szemléletes, jó megoldás!

Érdekes végigfutni a megadott szaki
rodaimon Ebből kiderül, hogy Rókusfalvy

Pál nagy vállalkozásában igen kevés
szerzőre támaszkodott: Egy kiemelkedő

"nagymenője" a nemzetközi tudomá
nyosságnak, Jung, c.G. az egyike ezek
nek. A másik leggyakrabban hivatkozott
szerző Várkonyi H. Dezső, ő az egyike "az
elfeledett, tiszta vizű forrásoknak", akik
nek feltárására következetesen töreke
dett az enciklopédia megalkotója. A szó
cikkeknek furcsa módon nem árt, hogya
szakirodalom nem követi a legújabb ki
adású publikációkig a tudományok fejlő

dését. Szakszerűség és korszerűség dol
gában egy csöppet sincs a könyv kárára,
hogy szerzője nem "naprakész" szakiro
dalmakból dolgozik. Éppen ellenkezőleg,
a saját gondolati konstrukcióját -s benne
jól megválogatott forrásait- úgy tudja lát
tatni, ha nem kell eklektikus -de mai
szerzők kel vitába bonyolódva érvelni sa
ját igaza mellett. Azt, hogy eljárása sike
res és egyúttal jogosult, mi sem bizonyít
ja jobban, mint az, hogy definíciói közül
nem egy (például a nevelés meghatáro
zása) korszerűbb és találóbb, mint a leg
újabb pedagógiai lexikon (a nevelés ese
tében például erősen instrumentalista)
definíciója! Pedig azt sok szerző nagy ap
parátus segítségével irta! Itt -ismételten
hangsúlyozzuk· az egy szerző nem kárá
ra, előnyére válik a műnek! Benne követ
kezetes, koherens gondolatmenet és elvi
egység érvényesül. Olyan, amelyben az
egyes ember, az egyes ember horizontjá
ba "beférő" nemzet s az emberiség közö
sen, egymással összefüggésben van je
len, méghozzá avval az erkölcsi felelős

séggel együtt, mely nélkül valamelyik ér
deke biztosan sérülne.

A szócíkkek megfogalmazásának
nyelve világos, egyszerű, csak -eseten
ként- a tárgy bonyolult voltát a szükséges
mértékig híven leképezni akarván komp
likált. A pontos ábrázoláson túl nem tö
rekszik mesterkélt tudományosságra. Az
életében már sok dekórumot szerzett em
ber nagyvonalúságával ügyel az egysze
rűségre és érthetőségre. f1yelve sallang
talanságában emelkedett, ilyen értelem
ben is igazodik tárgyához. A sok, jól vá
logatott szépirodalmi idézet növeli a hite
lességet és az olvasás élményét!

Mindenki haszonnal forgathatja ezt a
tematikus enciklopédiát, pedagógusok
nak, s minden értelmiséginek meleg szív
vel ajánlom. A sport szakemberei is sokat
tanulhatnak belőle.

Aki a sportoló ember edzéséhez, neve
léséhez, lelki gondozásához keres elméle
ti támpontokat, az ebben a könyvben jó
forrásra lel!



PUKÁNSZKY BÉLA: (2001)
A gyermekkor története, Műszaki
Könyvkiadó, Budapest, 202 p.

A történelem tudományában kevésbé
járatosak is tudják, hogya história már
régen nem fejedelmek és hadvezérek di
cső és dicstelen cselekedeteinek áttekin
tő gyűjteménye csak, az ünnepi, az em
beriség vagy a nemzet sorsa szempontjá
ból döntőnek vélhető nagy események
krónikája csupán. Több, gazdagabb an
nál. Már a középiskolás diák is tapaszta
latokat szerezhet arról, hogy ez a diszcip
lína fogékonya hétköznapok eseményei
re is, a kis dolgok, a kevésbé ünnepi té
nyek is érdeklik. Az például, hogy mikép
pen alakul egy faluközösség élete a kö
zépkorban, az, hogy hogyan fejlődtek a
szabad idő eltöltésének szokásai a hirte
len nagyra nőtt iparvárosokban a század
fordulón, vagy hogy miképpen változtak
az udvarlás formái az egymást követő

korszakokban. A történelemtudomány
nak ez a szemléleti- és módszertani lé
pésváltással együtt járó tematikai gazda
godása már több mint fél évszázada meg
kezdődött, és tart napjainkig is.

Ebben akibővült témavilágú történe
lemtudományban a pedagógia számára
több téma, illetve kutatási irány is jelentős

sé vált, egy pedig, a gyermekkortörténet a
pedagógiai gondolkodás fejlődésében rele
vánsnak bizonyult. A gyermekkortörténet
szisztematikus kutatása fél évszázados
múltra tekinthet vissza. Ez a néhány évti
zed nem sok ugyan, de arra elég volt, hogy
jelentős munkák -köztük áttekintő művek

is- megszülethessenek. A magyar nyelvű

gyermekkortörténeti irodalomból minded
dig hiányzott az áttekintő, a teljes történeti
ívet bemutató, és a lényeges szakirodalmat
elemző összefoglaló mű. Néhány évvel ez
előtt megjelent ugyan egy igényes váloga
tás a magyar és a nemzetközi szakiroda
lomból. Az Eötvös József Könyvkiadó el
sősorban a pedagógusképzés szempontjai
érvényesítve mutatta be a legfontosabb
problémaköröket és a legérdekesebb kí
sérleteket. Most végre megtörtént a valódi
áttörés: Pukánszky Béla, az ismert nevű

neveléstörténeti kutató, aki korábban már
e témakörben több dolgozatot is publikált,
vállalkozott a hiány pótlására, a gyermek
kortörténeti alapmű megírására. Könyvét
a Műszaki Könyvkiadó szép, minden tekin
tetben igényes kötetben adta ki. Ariadné
fonalnak a szerteágazó történet labirintu
sában való könnyű eligazodáshoz a szerző

a felnőtteknek, elsősorban a szülőknek a
gyermekről vallott felfogását tekinti. A
gazdag anyag feldolgozásának ez a rende
ző elve sikeres választásnak bizonyult. Kö
vethető és egyúttal bizonyos szabadságot
is engedő sorvezető a történésznek, biztos,
jó fogódzó az olvasónak.

A gondolatmenet könnyen áttekinthe
tő: szerkezetét híven tárja föl a tartalom-

jegyzék. Az első fejezet a gyermekkortör
téneti szakirodalom kialakulását, a leg
fontosabb alapműveket és a szakmai vi
ták legvitatottabb kérdésköreit (például a
korszakolás problémái) mutatja be. Pu
kánszky a tárgyilagos bíró mértéktartá
sával és objektivitásával ismerteti a té
nyeket, saját álláspontját a szóban forgó
viták ténykérdéseiről nem tárja publiku
ma elé. Pedig néha bizony szívesen ven
né az olvasó. Különösen, amikor kézen
fekvőnek gondol néhány érvet a nyilván
való túlzások ba eső egyik-másik forrás
munka véleményének cáfolatára. Álljon
itt csak egyetlen példa: Aries és mások
nézetének, miszerint a gyermek iránti
szeretet és gyöngédség újabb keletű ér
zés, mely a középkor vége felé, az újkor
elején alakult volna ki, cáfolataként ké
zenfekvő lehetett volna az -újabban tud
juk, francia eredetű- Ómagyar Mária sira
lomra hivatkozni. Aki fölidézi szívbemar
koló sorait, nem gondolhatja, hogy egy
akkortájt ismeretlen érzés véletlen meg
fogalmazása a gyönyörű vers. A gyerme
kére nem néző korai Madonna-ábrázolá
sokkal kapcsolatban megjegyeztük volna
csendesen, hogy itt valószínűleg a művé

szi ábrázolás eszközbeli fogyatékosságá
ról, és nem érzelmek hiányáról van szó.
Valószínű, hogya szerző tartózkodó, vé
leményt alig nyilvánító magatartása a tu
dományosság szempontjait érvényesítő

tudatos választás eredménye, s ezt tiszte
letbe kell tartanunk. (Egy fejezetrészben
vállal vitát Pukánszky, amikor a kor ten
denciáitól elütőnek tartott holland és ma
gyar példát mutatja be. Izgalmas, szép le
írás ez, örömmel nyugtáztuk!)

Visszatérve a gondolatmenetre: A
könyv további részében a történeti fejlő

dés menetében ábrázolja a gyermekkor
históriáját. Az egyes fejezetek időkereteit

a klasszikus korszakhatárok (ókor, kö
zépkor, koraújkor) illetve - az újkorban- a
gyermekkortörténet szempontjából jól el
különíthető korszakaszok adják. így az
utolsó három fejezet lényegében a ti
zennyolcadik, a tizenkilencedik és a hu
szadik század tényeivel és fejleményeivel
foglalkozik egy-egy önálló fejezetben. A
fejezetek maga szabta időkereteit néha
kényszerűségből át-átlépi a szerző. A re
formáció és a korai újkor fejezete például
a reneszánsz idején kezdődik, s közben
bele-belehatol a nevelés századának, a ti
zennyolcadik századnak az évtizedeibe.
Ezek a korszakhatár-átlépések nem hogy
nem terhelik a gondolatmenetet, éppen
ellenkezőleg, olyan összefüggésekre mu
tatnak rá, amelyek a történeti fejlődés

megértésében kulcsfontosságúak.
Az egész munkára jellemző - tartalmi

és stilisztikai értelemben is- a gondosság.
A szerzőt e tekintetben egy ponton érheti
bírálat: bizonyos diszfunkcionális ismétlé
seket elkerülhetett volna. Ezek bizonyára
abból adódnak, hogya könyv különböző

részei korábban önálló publikációkként
készültek, s integrálásukkor nem tűnt ki
fölösleges voltuk. ("Egy Ottó korabeli mi
niatúra ... " kezdetű rész a 13. és az 53. ol
dalon, vagy - bizonyos szerzők megen
gedhetőnek tartották a verést - egyforma
fogalmazásban a 82. és a 162. oldalon)

Az első magyar gyermekkortörténeti
monográfia szerzője nem teljesen isme
retlen tájakra vezérli a pedagógiában jár
tas olvasót. A neveléstörténet másfél év
század alatt kiformálódott törzsanyaga
számos ponton azonos a gyermekkor tör
ténetével. A gyermekszemlélet és a ne
velhetőségről vallott felfogás alakulása, a
nevelés mindennapjainak tényei a külön
böző korokban, a nevelési módszerek
változó divatjai, az iskolázás gyakorlata
stb. mínd-mind a neveléstörténet hagyo
mányos törzsanyagai. Ezeket nem lehet
kihagyni, megkerülni a gyermekkor tör
ténetének feldolgozásakor sem, s ezért
aztán újra és újra visszaköszönnek ebben
a munkában. Mégis azt mondhatjuk,
hogy új ismeretekkel is és főképpen új
szemlélettel gazdagodhat az érdeklődő,

aki végigolvassa Pukánszky Béla szép
könyvét. E sorok írójának kedves gye
rekkori emlékét idézi föl a gyerekkor tör
ténetében bujkáló, újra és újra előbukka

nó neveléstörténeti anyag. Az egykori
családi múzeum-látogatások mindig iz
gatottan várt élményét adták a néha bi
zony unatkozó gyereknek a varázsképek.
A rejtélyesen nyíló pántos vaskazetták 
hoz és titokzatos szerkezetű faládákhoz
volt csak hasonlítható e keretben lógó
szerény szobadíszek látvány-élménye. A
kiegyezés korabeli iparos és paraszt csa
ládok rekonstruált tisztaszobáiban voltak
láthatók a kedves múzeum első emele
tén. Ha szemből néztük őket, Kossuth jól
ismert képe mosolygott ránk Néhány lé
pést jobbra lépve azonban a Batthyány
kormány komoly tekintetű minisztereit
szemlélhettük a keretben, aztán ha balra
sasszéztunk néhányat, egyszerre föltűn

tek a márciusi ifjak, középen Petőfi. S ha
ott jöttünk-mentünk a kép előtt, néha ez
látszott, néha az, de ebben a keretben
egyszerre benne volt az egész dicső

negyvennyolc. A gyermekkor története
című Pukánszky könyv is így szolgál: Ha
figyelmesen lapozzuk, fölidézi a nevelés
történet ismert képeit, de megjeleníti a
művészet erőfeszítéseit is az ember (a
gyerek) hű és kifejező ábrázolására, a
gyermekek életének változó helyszínei is
megjelennek benne, a könnyek is és a
(ritkább) nevetések is. Néha ezt, néha azt
villantja föl, de az egészben átélhetően és
megérthetően "jól benne van" a gyerek
kor hiteles története. Minden felnőttnek

meg kellene ismerkednie vele, aki peda
gógusnak készül, annak kötelező olvas
mányul imám elő, sportszakemberek ke
zében is szívesen látnám!

Gombocz János
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50 év után ismét Helsinkiben

(Balról - hátsó sorl Bolvári Antal, Jeney László, Vízvári György, (első sor! Kár
páti György, Lemhényi Dezső, Markovics Kálmán

2002. július 18.

A helsinki Hotel Scandia Continental
bejáratánál autogramvadászok nyüzsög
nek. Kezükben hosszú, gépelt listák Hel
sinki 1952-es magyar olimpiai bajnoka
iróI. E sorok írója, a helsinki játékok ide
jén mindössze 10 esztendős "nem hivatá
sos" sportrajongó, most "körön belül"
van. Amit annak idején gondolni sem
mert, élő valósággá vált. A TF sporttör
ténészeként élvezheti a szálló halljá ban
összegyűlt sporthérószok társaságát, sőt

néhányuk barátságát. A történész ritkán
találkozik az általa kutatott múlt kiváló
ságaival. Most ez történt.l952 19 arany
érmese és további 11 dobogósa érkezett
a finn fővárosba, hogy méltóképp emlé
kezzen meg a magyar sport alighanem
utolérhetetlen diadalának félévszázados
jubileumáról. A Magyar Olimpiai Bajno
kok Klubjának elnöke, a vízilabdázó
Lemhényi Dezső nagy álma teljesült ez
zel. 4 esztendeje Londonba, 3 évvel ez
előtt a görögországi Olümpiába, most
pedig ide zarándokoltak el a múlt bajno
kai, hogy egykori dicsőségük emlékének
felelevenítésével segítsék elő a jövő

nemzedékek sportsikereit. Lemhényi
"Butykó" mellett ott magaslik a vizi
labdacsapat ma is imponáló testi erejű

játékosa, Vízvári György, a "Wasser".
Kárpáti György, aki háromszoros olimpi
ai bajnokként minden idők egyik leg
jobbja volt, azután az elegáns stílusával
lenyűgöző kétszeres bajnok Markovics
Kálmán, az ugyancsak kétszeres olimpi
ai győztes Bolvári Antal (másnap ő viszi
majd a stadionban nemzeti lobogónkat)
és a kapus Jeney "Pierre" is eljöttek a
megemlékezésre. Utóbbi szerényen
megemlíti Grosics Gyulának, hogy
1954-ben világbajnok lett volna a foci
válogatott, ha a második félidő esőáztat

ta talaján ő védett volna a "Fekete pár
duc" helyett. Az aranycsapat portása el
néző mosoJJyal nyugtázza az évődést.

Buzánszkyval együtt ő képviseli a világ
verő tizenegyet. Dalnoki Jenő pipára
gyújt. Szelíd derűvel gondol vissza a Ro
mániával szemben kínkeservesen meg
nyert selejtezőre (2: 1), ahol kőkemé

nyen semlegesítette az ellenfél legjobb
ját, a jobbszélsőt. A jelenlévő egykori
szemtanúk szerint elévülhetetlen érde
meket szerzett a továbbjutásban. Ő csak
legyint. Már a puhaságom sem a régi 
mondja, célozva a közönség hajdani sza
valókórusára: "Puha vagy, Jenő!"

Azután a liftből előtünik egy csoport
élő csoda. A torna összetettben második
és kéziszerben harmadik női csapat a

külhonban élő Korondi Margit kivételével
frissen és jókedvűen üdvözli a többieket.
Keleti Ágnes, a talaj bajnoka, Tass Olga,
Weckinger Edit, Köteles Erzsébet, Kövi
Mária, Bodó Andrea és Karsics Irén. Ve
lük tart Balázs Erzsébet, London ezüstér
mese, aki a helsinki olimpián már ponto
zóbíróként vett részt.

Ha a tornász hölgyek fittsége elbűvölő,

akkor már jelző sem marad az úszókra.
Novák Éva és Ilona, Gyenge Valéria és
Littomericzky Mária felhőtlenül örülnek
egymásnak, majd csatlakozik hozzájuk
Temes Judit. A következő napon érkező

Szőke Katalinnal (Kató) együtt ők három
aranyat termeltek annak idején (egyet a
4x100-as gyorsváltóban).

Egy sarokasztainál a római győztesek,

Németh Ferenc és Nagy Imre társaságá
ban a bajnok öttusa csapat tagjai élce
Jődnek azon, vajon melyikük is volt a
"kiegészitő ember". Benedek, Szondy és
Kovácsi alapozták meg annak idején a
pentatlon magyar hegemóniáját. A ke
nus Novák Gábor (2.), a birkózó Polyák
Imre (2.) és Gurics György (3.), a távo
lugró Földessy Ődön (3.) és a vívó Sáko
vics_József (3.) képviselik még a helsin
ki érmesek csapatát. Sákovics "Őcsi"-t
olimpiai bajnok felesége, a Tokióban
győztes tőrcsapat kiválósága, Dömölky
Lidia is elkísérte. És itt van Tokió egyéni
bajnoka, Rejtő Ildikó. Utóbbiak az olím
piai bajnokok "ifjabb" nemzedékét kép
viselik, csakúgy, mint a bajnokok klub
jának titkára, a vízipojós Dömötör ZoJ
tán, aki Szepesi buzdítására: "Lőj, Dö
mötör, lőj ... lő ... góól!" bevágta az olim-

piai győzelmet jelentő gólt 1964-ben az
oroszoknak, valamint az "évszázad ma
gyar atlétája", Zsivótzky Gyula. A ma is
délceg kalapácsvető a nemrég elhunyt
Csermák József emlékének tisztelegve
jött el Helsinkibe. Melbourne vívó ezüs
térmese, Rerrich Béla másnap érkezik
majd meg Stockholmból, hogy jelenlété
vel növelje az ünnepség fényét.

Este fogadás a magyar követségen.
Az autogramvadászok ennek kapujáig
kísérik a küldöttséget. Itt a nagykövet
üdvözlésére Aján Tamás, a MOB főtitká

ra válaszol. A sajtófőnök Vad Dezső nagy
sikert aratva köszönti az egyik jelenlévő

főszponzort névnapja alkalmából (Fri
gyes). Az emelkedett hangulatban Fehér
Miklós gondoskodik a finomságok javá
ról. A GyISM. a MOB és a MOA több ve
zetője a sportolókkal együtt élvezi a víz
parti létesítményelőnyeit és a remek
hangulatú estét. Amikor Lemhényi De
zső valamennyiünk nevében köszönetet
mond a szíves vendéglátásért, még a
magyar zászló is vidámabban lobog az
esti szélben.

2002. július 19.

Reggeli után felkeressük a csapat egy
kori szálláshelyét

Otaniemiben. Itt 1952-ben a "szocia
lista" országok versenyzői laktak, elkü
lönítve a "nyugatiaktól" , akiknek "káros"
befolyását így akarták elhárítani az éber
sportvezetők. A régi épület előtt egy
újabb olimpiai bajnok, a MOB-elnök
Schmitt Pál mond köszöntőt, majd ismét
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(Balról) Bolvári Antal, dr. Schmitt Pál, dr. Kertész István

Lemhényi Dezsőé a szó. Nem rejtett elér
zékenyüléssel emlékszik vissza a fél év
századdal ezelőtti napokra, melyek során
kialakult Tass Olga és az ő mély és máig
tartó szép kapcsolata.

Azután emléktábla avatás az épület
bejáratánál és egy utolsó "ballagás" az
avitt falak között. Novák Éva nekem me
séli itt ébredő szerelmét a belga újságíró
iránt, aki azután regényes fordulatokat
követően élete társa lett. Mások mások
nak más élményekről szólnak.

Az emlékek sora fakad fel a hosszú sé
ta alatt, amelyet az olimpiai csarnokok
és a kajak-kenu versenyeknek helyet
adó víztükör között megteszünk. A kard
csapat és Kovács Pál diadalának helyszí
ne, a Westend csarnok helyén már egy új
épület emelkedik, mint ahogya dicső

kardforgatók sem élhették meg ezt a
szép napot. Egy főhajtás emléküknek,
majd szomorú sóhaj, hogya beteg Papp
Laci és Puskás "Öcsi" sem lehet velünk.

Délután mindenki címeres sportruhá
ba öltözik. Irány az Olimpiai Stadion. Le
gendás finn futók, Nurmi és Viren szobrai
mellett elhaladva jutunk el a tribünre.
MelJettünk 1952-es formaruhájukban
Nagy Britannia helsinki olimpikonjai fe
szítenek. Csak nem a magyarok 1998
as londoni kirándulása hozta meg a ked
vüket? A pályán zenekar, az eredmény
hirdetőn a helsinki játékok emblémája, a
nézőtéren egyre több érdeklődő. Azután
olimpikonjaink elvonulnak, és kezdetét
veszi az ünnep. Lasse Viren fut be a sa
lakra az olimpiai lánggal, melyet a lap
pok földjéről hozott idáig a népes váltó.
A stadion bejáratánál feltűnnek az 1952
es résztvevő országok táblái, zászlói, és
szép sorban körbejárják a futópályát,
mintegy felelevenítve az éppen ötven
esztendeje lezajlott megnyitót. Még az
eső is csepegni kezd, akárcsak annak
idején, hogy a varázslat minél teljesebb
legyen.

A brit, a magyar és a finn zászló mö
gött azonban nem iskolásgyerekek - más
nemzetek jelképei után ugyanis ők masí
roznak-, hanem őszhajú sportolók vonul
nak. Dübörög a taps. A zászlóktól öve
zett emelvényről Rogge NOB-elnök kö
szönti a szervezőket és a résztvevőket.

Tar László, az " utimarsall" szerint ezután
minden olimpia félévszázados jubileu
márói megemlékezünk majd, és már elő

is számláija, mennyi tennivalója lesz a
2006-os melbournei kirándulással. Idős

bajnokaink kipirult arccal foglalnak he
lyet ismét mellettünk. A visszaúton a
buszban az öttusázó Benedek Gábor
mesél hányatott sorsáról, amely végül
hazája elhagyására kényszerítette. A tör
ténész számára az ismert tanulság: a
sportsiker nem mindig tükrözi valósan
egy rendszer politikai-gazdasági erejét.
Hazánk akkor volt sportban a legerő-

sebb, amikor történelmének egyik leg
szomorúbb időszakát élte.

2002. július 20.

Vidám látogatás a napsütötte Olimpiai
Uszodába. Az úszónők és a vízilabdázók
ismét megmártóznak az "aranyos" me
dencében. Utóbbiakhoz Dalnoki Jenő is
csatlakozik, noha szomorúan konstatál
ja, hogy lába nem ér le az uszoda aljáig.
Kárpáti régi fényében trükközik, Dömö
tör bemutatja, milyen gólt dobott az oro
szoknak, Novák Ilona pedig nevetve
dugja ki fejét a vízből. Ismét célba ért. Is
mét, hiszen ők már 1952-ben is célba ér
tek. Nevük ott csillog az Olimpiai Stadi
on márványtábláján, amelyet az uszo
dából jövet megkoszorúznak, majd kar
éjban körülállnak. Kattognak a fényké
pezőgépek, forgat a Duna TV stábja.
Ennyi nemzeti kincs ritkán jön össze egy
helyen.

Azután a meglepetés. Megtöltjük a
díszpáholyt, és hirtelen megszólal a ma
gyar himnusz. A stadion zászlótartó rúd
jára pedig lassan, méltóságteljesen fel
kúszik a piros-fehér-zöld trikolor. Mint
akkor 16 esetben történt. Az egyik baj
nok halkan megjegyzi: Mostantól halha
tatlanok vagyunk. Ti már régen azok
vagytok - mondom neki.

A győztesek egy része és néhány
szimpatizáns ezután autóbuszba száll. A
kocsi meg sem áll a Helsinkitől 100 km
re fekvő Hameenlinnáig. Itt, egy fenyve
sekkel övezett szelíd tó környékén zajlot
tak az öttusaversenyek 1952-ben, ame
lyek a csapatnak aranyat, Benedek Gá-

bornak egyéniben ezüstöt hoztak. Most
növekvő számú érdeklődő hallgatja a ze
nekart a tó melletti úszómedence fölé
emelkedő nézőtérről. Benedek, Szondy,
Kovácsí és az őket kísérő Németh Fe
renc és Nagy Imre láttán felhangzik a
taps. Ünnepi beszédek a polgármester és
a munkaügyi miniszterasszony részéről,

majd bajnokaink köszöntése. Nem min
dennapos látvány, amint a "három mus
kétás" összeölelkezik az akkori harmadik
helyezett finn gárda még élő két tagjá
val. A siker most is osztatlan, akárcsak
50 éve. Visszaúton izgalom lesz úrrá a
nagy triászon. Benedek felismeri a vö
röstéglás hajdani kaszárnyát, amely a
lakhelyük volt. Majd nem mulasztja el
megemlíteni, hogy egyikük éjszaka in
nen lopódzott ki egy kérdéses sikerű ran
devúra.

Hejsinkiben újabb élmények várnak
ránk. Kétórás autóbuszos városnézés,
ami annál is hasznosabb, mivel 50 éve
ilyesmire nem jutott idő. Ugyancsak ké
tórás sétahajókázás a tengeren, jóízű va
csora, beszélgetések, köszöntők. A ki
rándulás szervezői, Nagy József és má
sok a jól végzett munka örömével hall
gatják Lemhényi Dezső dicsérő szavait.

Lemhényi és Schmitt Pál állnak egy
más mellett a míkrofonnál. Múlt és jelen?
Nem. Sokkal inkább a folyamatosság.
Nemzeti identitásunkba már régen be
épültek a sportsikerek, és atlétáinkat
már régóta tudósainkat, művészeinket

megillető tisztelettel őrzi meg a közös
emlékezet. Most az egyszer sportolóink
emlékeztek meg önmagukról. Nagyon jó
volt velük lenni. Kertész István
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A SPORTTUDOMÁNY HíREI. A SPORTTUDOMÁNY HíREI. A SPORTTUDOMÁNY HíREI
• A Nemzetközi Sporttudományi és

Testnevelési Tanács (ICSSPE) 2002. jú
lius 16-18. között Manchesterben tartot
ta kétévenként esedékes tisztújító köz
gyűlését, illetve ez évi VB ülését és szer
kesztő bizottsági ülését. Nagy örömünk
re szolgál, hogy dr. Radák Zsoltot, a
Semmelweis Egyetem Testnevelési és
Sporttudományi Kar (TF) tudományos
és külkapcsolati dékánhelyettesét bevá
lasztották a Tanács Végrehajtó Bizottsá
gába. Megválasztásának értékét növeli,
hogy dr. Radák, a hazai pálya előnyét is
élvező dr. Joseph Maguire professzorral,
a Nemzetközi Sportszociológiai Társaság
(ISSA) hazánkban is jól ismert elnökével
szemben került a sporttudomány legna
gyobb világszervezetének vezérkarába.

Az MSn, a TF és a magyar sporttudo
mány számára is megtisztelő, hogy sze
mélyében hazánk, ebben a testületben a
következő négy éves ciklusra méltó kép
viseletet kapott. Dr. Radák Zsolt fiatal
kora ellenére (41) kiemelkedő tudomá
nyos sikereket ért el, elsősorban nemzet
közi elismerést kiváltó kutatói és gazdag
szakirodalmi munkásságával, amelynek
középpontjában a fizikai terhelés, az oxi
datív stressz, a szabadgyökök és az öre
gedési folyamatok kisérletes vizsgálata
áll. Ennek a témakörnek a kutatásával
foglalkozva öt évet töltött Japánban,
egyetemi kutató intézetekben. Közben a
TF-en egyetemi doktori (1991), illetve
Japánban PhD (1996) tudományos fo
kozatot szerzett. Gyakorlati sportszakmai

munkássága is imponáló: 1986-88 kö
zött a Magyar Ifjúsági Atlétikai Válogatott
dobóedzője volt. Tanitványai az Ifjúsági

Európa Bajnokságokon és a Grand Prix
összetettben 1986 és 1990 között szá
mos értékes helyezést szereztek.

Göltl Béla: Labdarúgás lépésről lépésre
A szerző könyvének a labdarúgás

edzésmódszertanához írt bevezetőjében

írta a következőket: "A technika és a tu
domány "forradalmában" sem mellőz

hető a könyv, a szakkönyvek szerepe,
ezért vállalkoztam egy olyan oktatás
módszertani könyv megírására, mely
egyrészt szintetizálja az eddigi módszer
tani anyagot, másrészt felöleli saját ta
pasztalataimat, melyet közel 40 éven
keresztül gyüjtögettem oktatói-edzői

tevékenységem közben.
Már korábban érlelődött bennem

hogy nem teljes (tökéletes, hibátlan) az
a módszer, melyet a labdarúgás oktatá
sában követünk. Ezt később csak meg
erősítette bennem a német, holland
vagy angol anyagok tanulmányozása.
Azt tapasztaltam, hogy ezeket a mód
szereket kritikai elemzés nélkül követi
edzőink többsége. A közelmúltban
megjelentek olyan utánpótlás-képzés
sel foglalkozó szakanyagok, melyek
nem tudták pótolni az elmúlt időszak hi
ányosságait.

Az UEFA edzőtovábbképzéseken va
ló részvételem, az ottani tapasztalatok
arra az elhatározásra késztettek, hogy
egyszer és mindenkorra tisztázni kelle-

ne a labdarúgás oktatásmódszertanát, a
játék felépítését a kiválasztástól a ser
dülőkorig." Göltl Béla könyve kitűnő

oktatás-módszertani munka, amely
szisztematikusan felépített útmutatást
ad mindazoknak a szakembereknek,
akik ennek a korosztálynak a labdarú
gás oktatásával foglalkoznak.

A KÖNYV MEGVÁSÁROLHATÓ:
1. Magyar Sporttudományi

Társaságnál
1143 Budapest, Dózsa Gy. út 1-3.

Tel/fax: 471-4325.
e-maiI: nora.bendiner@helka.iif.hu

Ára: 3 136,- Ft
Nagyobb példányszám megvásárlása

esetén kedvezményes fizetési feltételek!
2. Semmelweis Egyetem,

Testnevelési és Sporttudományi Kar
Jegyzetbolt

1123 Budapest, Alkotás u. 44.
Tel: 487-9200/9293

3. Nemzeti Labdarúgó Akadémia
XIII. Budapest, Pannónia u. 11.

Tel: 340-4813, 465-0406
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• A Gyermek-, Ifjúsági és Sportmi
nisztérium (GY\SM) által, a sporttudomá
nyos kutatási és kutatásszervezési fel
adatok megvalósításához szükséges ín
formatikai eszközök fejlesztéséhez nyúj
tott 2002. évi egyszeri, vissza nem térí
tendő céltámogatásból az első szakasz
ban 19 kutatócsoport részesült összesen
5 340 OOO forint, egyenként 100 ezer és
300 ezer forint közötti támogatásban. Az
informatikai fejlesztés második szaka
szára várhatóan a következő év elején
kerül sor. Jelentős előrelépés várható a
kutatástámogatás terén is. A 2003
2005. éví kutatási időszakra előirányzott

évi 20 millió forintos emelt támogatás le
hetőséget ad a pályázók körének bővíté

sére és az egyes kutatócsoportok évi tá
mogatásának 500 ezer forintra történő

megemelésére is. A kutatási pályázati ki
írás lapunk hátsó-belső borítóján olvas
ható.

• Megalakult a Pécsi Akadémiai Bi
zottság "Mozgástani és Rehabilitációs
Munkabizottsága" , amely az Orvosi Tu
dományok Szakbizottságán belül műkö

dik. Elnöke dr. Ángyán Lajos professzor.
A munkabizottság az alábbi témakörök
ben biztosít tudományos fórumot:

izomműködés,

mozgáselemzés,
mozgásszabályozás,

mozgásintegráció,
preventiv testedzés,
egészséges életmód,
klinikai mozgástan;
mozgászavar,
mozgáskorlátozottság,

- mozgásterápia
rehabilitáció

• Nem várt nagy érdeklődés kísérte a
TF-en, a november 4-én megrendezett I.
Országos Edzői Kongresszust, melynek
kiemeit témája az edzői-sportoktatói

szakma jövője volt. Számos előadó fog
lalkozott a szakma és a Magyar Edzők

Társasága megújításával kapcsolatos
kérdésekkel. A szervezők a kongresszus
teljes anyagát megjelentetik a Magyar
Edzőben.

• Az őszi időszak kiemelkedő tudo
mányos eseménye volt a november 13
17. között megrendezett 3. Nemzetközi
Erőfejlesztési Konferencia, amelyen
több mint száz külföldi résztvevő, az
erőfejlesztés téma körének számos
nemzetközi tekintélye vett részt. A
szinkron tolmácsolásnak köszönhetően

a plenáris üléseket az érdeklődő ma
gyar szakemberek is nagyobb létszám
ban hallgathatták. Tervbe vettük az elő

adások egy részének angol nyelvű köz
readását.

• Nemessuri Mihály emlékének és a
fiatal kutatók menedzselésének a jegyé
ben rendezték meg a 33. Mozgásbiol6gi
ai Konferenciát november 21-22-én a
TF-en. A konferencia fő témái a szakem
berképzés, az egészségnevelés, a moz
gáskultúra, a prevenció, rehabilitáció, te
rápia, a motoros tesztek, valamint a
sport és testnevelés oktatásának idősze

rű kérdései voltak. A gazdag témaválasz
ték több mint 30 előadásban jelent meg.

• Novemberben megjelent a NtlPinFo I.
évfolyam l. száma, a Nemzeti tltánpótlás
nevelési Intézet lapja, a Héraklész prog
ram és a KSI SE tájékoztató kiadványa.

A tartalomból:
- Az utánpótlás-nevelés helyzete, a

Nemzeti Utánpótlás-nevelési Intézet meg
alakulása;

Ismertetjük a Héraklész Alap
és Bajnokprogramot;
A KSI helye és szerepe az
utánpótlás-nevelés rendszerében;
Tudományos életünk: az NSKI,
a Diagnosztika és a Pedagógiai
Kutatócsoport;
Indul a www.nupi.hu - honlapunk
bemutatása; Hírek; Előzetes.

Örömmel köszöntjük laptársunkat,
amellyel tovább gazdagodott a sport
szakmai és tudományos kiadványok vá
lasztéka. B. N

Győri Pál:
Ovodások

biológiai fejlődése

és fizikai aktivitása
A Veszprémi Egyetemen több mint 25 éve folyik kutatás

óvodai gyermekek biológiaí, szociológiai, pszichológiai és
motoros fejlődését meghatározó, a sokmozgásos testnevelési
játékprogramra épülő, főként futási feladatokat tartalmazó
testnevelés hatékonyságáról. A kedvező feltételek között tar
tott foglalkozások eredménye jól nyomon követhető a kis
gyermekek fizikai teljesítményének fejlődésében.

A szerző és munkatársai 19 tanulmányban és 7 szakcíkk
ben tényként tárják az óvoda pedagógusok, tanítók, szülők és
a téma iránt érdeklődő szakemberek elé a gyermekek rendkí
vül aktív és hatékony motoros képességének és készségének
tényeit, valamint intenzív futásteljesítményének mutatóit.

A szép kivitelű 284 oldalas könyvben közzétett tanulmá
nyok és szakcikkek 104 táblázatot és 86 ábrát tartalmaznak.
A kötet kiegészül a szerző/szerkesztő négy évtized alatt meg
jelent publikációs jegyzékével.

A tanulmánykönyv ára 1400,-Ft (ÁFÁ-val) és beszerezhe
tő a Veszprémi Egészségvédő Sportegyesületnél (8200 Vesz
prém, Egyetem utca 10). Telefon/fax.: 88/423 052, e-maii:
gyorip@almos.vein.hu
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A Magyar Sporttudományi Társaság
2001. évi közhasznúsági beszámolója

A 2001. év első hét hónapja alatt a tár
saság szakmai és tudományos elképzelé
seinek a megvalósitását a visszafogott
ság jellemezte, hiszen ez alatt az időszak

alatt bevételi forrásunk elvétve akadt. A
2000. évi (helyesebben: év végi) állami
támogatásból származó és saját bevéte
leinknek köszönhetően (nagyrészt konfe
renciaszervezésbői eredő), közel három
millió forintos tartalékkal inditottuk az
évet, s ez - ha szűkösen is - a túlélésen
kivül elegendő volt ebben az időszakban

programjaink minimális szintű teljesitésé
hez.

Asporttudomány 2001. májusában ké
szített hosszú távú - "Szent-Györgyi" - fej
lesztési programja alapján 2001. augusz
tus 16-án jött létre támogatási szerződés

az Ifjúsági és Sportminisztérium és a Ma
gyar Sporttudományi Társaság között, és
a szerződés szerinti 25 millió forintos tá
mogatási összeg augusztus 21-én érkezett
a társaság bankszámlájára. A programban
egész évre tervezett feladatok teljesítése
az év végi elszámolási kötelezettség miatt
természetszerűleg nehézséget okozott,
azonban a társaság elnöksége által elfoga
dott elveknek megfelelően, az alprogra
mokban tervezett támogatási összegek ra
cionális - elsősorban a kutatásfejlesztésre,
az informatikai korszerűsítésre és a kiad
ványok előállítására történt - átcsoporto
sitásával sikerült megvalósitani az elmúlt
évi fő célkitűzéseinket. Társaságunk, a
szerződési feltételeknek eleget téve, de-

cember 19-én a teljes támogatási összeg
gel elszámolt.

Az MSTT elmúlt évi működésének érté
keléseként megállapítható, hogy az ISM
által nyújtott állami támogatás felpezsdí
tette a sporttudósok és sportszakembe
rek, különösen a kutatók érdeklődését,

kézzelfogható értékeket teremtett. A ku
tatásfejlesztés korábbi, évi 5 - 5,5 millió
forintos támogatása közel megkétszere
ződött, sa rendelkezésre álló idő rövidsé
ge ellenére is lehetőséget adott a kutatási
infrastruktúra elmaradott helyzetének ja
vitására.

1. A támogatás révén lehetőségünk

nyilt a sporttudomány informatikai kor
szerűsitésére, kiadványaink tartalmi és
formai gazdagítására (például: a magyar
nyelvű számok mellett megjelent a Ma
gyar Sporttudományí Szemle első angol
nyelvű különszáma!).

2. Sikeres konferenciákat rendeztünk,
illetve támogattunk: a sporttudomány ha
zai utánpótlását felvonultató 32. Mozgás
biológiai Konferenciát (Budapest, 2001.
november 8-9.), a résztvevők szerint mér
földkőnek számitó l. Országos Sportinfor
matikai Ankétot (Pécs, 2001. november
16.), illetve a TF-en, november 28-án tar
tott, rekordérdeklődést kiváltó "Dopping,
vagy ami megengedett? Korszerű sport
táplálkozás, táplálék kiegészítők" konfe
renciát.

3. A Nemzetközi Sporttudományi és
Testnevelésí Tanács (ICSSPE) szerkesztő

bizottsági ülésének budapesti megrende
zése (Budai Edzőtábor, 2001. november
9-12.) kitűnő szolgálatot tett a házigazda
MSTT nemzetközi tekintélyének gyarapí
tásában.

4. Nemzetközi kapcsolataink támoga
tása lehetővé tette néhány - arra valóban
érdemes - hazai sportszakember, tiszt
ségviselő külföldi nemzetközi tudomá
nyos eseményen, illetve társulati ülésen
való részvételét, mely ugyancsak a hazai
sporttudomány nemzetközi megbecsülé
sét szolgálta.

Atársaság elmúlt évi gazdálkodásáról a
számviteli törvény alapján elkészített
200 J. évi mérleg szolgáltat számadato
kat. Kiegészítésképpen tájékoztatjuk a
tagságot, hogy a tagdijakból összesen
220 ezer forint folyt be, a folyóirat-előfize

tésből származó bevétel 87 ezer forint.
A társaság elmúlt évi működésének fon

tos tanulsága, hogy bevételeink jelentős

növeléséhez még hatékonyabb marketing
tevékenység szükséges, beleértve a taglét
szám és az előfizetők számának növelését
is. A kutatási és informatikai infrastruktúra
terén - a fejlettebb nyugat-európai orszá
gokhoz viszonyítva - még mindig meglevő

lemaradásunk felszámolása és a támoga
tás jobb elosztása érdekében szintén to
vábbi forrásokat kell biztositani, ezen túl
menően, a támogatás igazságos és éssze
rű elosztása érdekében pályázati rendsze
rünk is bővitésre és finomításra szorul.

Dr. Mónus András főtitkár

EGYSZERES KÖNYVVITELT VEZETÖ EGYÉB SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSíTETT BESZÁMOLÓJÁNAK MÉRLEGE - 2001. ÉV
Sor- A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév
szám helyesbítései

a b c d e
1. A. Befektetett eszközök (2-4. sorok) 701 3.330
2. I. Immateriális javak - -
3. ll. Táravi eszközök 701 3.330
4. III. Befektetett pénzüqyi eszközök -
5. Forqó eszközök (6-9. sorok) 2.931 2.083
6. I. Készletek - -
7. II. Követelések -
8. III. ErtékDaDírok - -
9. IV. Pénzeszközök 2.931 2.083

10. Eszközök (aktívák) összesen (1.+5. sor) 3.632 5.413
11. C. Saiát tőke (12.-16. sorok) 3.542 4.823
12. I. Induló tőke/jeqvzett tőke 177 177
13. II. Tőkeváltozás/eredmény 4.248 1.621
14. lll. Lekötött tartalék - -
15. IV. Tárqyévi eredmény alaptevékenyséqből (közhasznú tevékenyséqből) -883 3.025
16. V. Táravévi eredmény vállalkozási tevékenvséaből -
17. D. Tartalék - -
18. E. Céltartalékok - -

19. F. Kötelezettséqek (20-21. sorok) 90 590
20. I. Hosszú lejáratú kötelezettséqek -
21. II. Rövid leiáratú kötelezettséaek 90 590
22. Források (passzívák) összesen(11.+ 17.+ 18.+ 19.) sor 3.632 5.413
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EGYSZERES KÖNYWITELT VEZETŐ EGYÉB SZERVEZETEK
KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJÁNAK EREDMÉNYLEVEZETÉSE

- 2001. ÉV
Sor- A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) Tárgyév
szám helyesbítéseí

a b c d e
1. A. Osszes közhasznú tevékenvséa bevétele (I. + 11.) 8.254 27.061
2. I. Pénzü~:jyilea rendezett bevételek (1.+2.+3.+4.+5. ) 8.254 27.061
3. 1. Közhasznú célú működésre kapott támoaatás 6.055 26.095
4. a alapitótól - -
5. b központi költséavetéstől (ISM, MOB) 6.055 26.095
6. c eqyéb, ebből 1 % .......... - -

7. 2. Pályázati úton elnyert támoqatás -
8. 3. Közhasznú tevékenyséqből származó bevétel 2.199 966
9. 4. Taqdíiból származó bevétel - -

10. 5. Eqyéb bevétel - -
11. II. Pénzbevételt nem jelentő bevételek - 36
12. B. Vállalkozásí tevékenyséq bevétele (1.+2.) 9
13. 1. Pénzüayilea rendezett bevételek 9
14. 2. Pénzbevételt nem jelentő bevételek - -
15. C. Ténvleqes pénzbevételek (A./I.+B./2.) 8.254 27.097
16. D. Pénzbevételt nem ielentő bevételek (A./II.+B./2.) - -
17. E. Közhasznú tevékenvséq ráfordításai (1.+2.+3.+4.) 9.137 26.741
18. 1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások 9.137 23.555
19. 2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások - -
20. 3. Ráfordítást jelentő elszámolások - 517
21. 4. Ráfordításként nem érvényesíthető kíadások - 2.669
22. F. Vállalkozási tevékenvséq ráfordításai (1.+2.+3.+4.) - 9
23. 1. Ráfordításként érvényesíthető kiadások - 9
24. 2. Ráfordítást jelentő eszközváltozások - -
25. 3. Ráfordítást ielentő elszámolások - -
26. 4. Ráfordítást nem érvényesíthető kiadások - -
27. G. Közhasznú tevékenvséq eredmény (1.+2.) -883 3.025
28. 1. Tárqyévi pénzüqyi eredménye (A./I.-E./1.-E./4.) -883 3.506
29. 2. Nem pénzben realizált eredménye (A./II.-E./2.-E./3.) - -481
30. H. Vállalkozási tevékenyséq eredménye (1.+2.) - -

31. 1. Tárayévi adóalapot ielentő pénzüqyi eredménye (B./1.-F./1.-F.4.) - -
32. 2. Nem pénzben realizált - adóalapot jelentő - tárgyévi eredmény

(B./2-F./2.-F -/3-) - -
33. I. Osszes pénzüavi eredmény (±G./1. ±H./U -883 3.025
34. J. Nem pénzben realizált eredmény (G./2.+H./2) - -

35. K. Adófizetési kötelezettséq - -
36. L. Vállalkozási tevékenyséq tárqyévi adózott eredménye (H.-K.) - -

TAJEKOZTATO ADATOK
37. A. Pénzüqyileq rendezett személvi ielleqű ráfordítások
38. 1. Bérköltséq 2.055
39. Ebből: - meqbízási díjak
40. - tiszteletdíjak
41. 2. Személyi ielleqű eqyéb kifjzetések
42. 3. Bérjárulékok 901
43. B . A szervezet által nyúitott támoaatások (pénzüayilea rendezett)
44. Ebből: A Karm. Rend. 16. § (5) bekezdése szerint kötelezettségként

elszámolt és továbbutalt, illetve átadott támogatás
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Megújulás és megújítás
a labdarúgó sportban

A kihívás

Az elmúlt évtizedekben a sportjátékok
egy csoportja, közöttük a labdarúgás, je
lentős változáson ment keresztül. Új tu
dományos kutatási eredmények, játékel
méleti teorémák, edzés és képességfej
lesztési módszerek, kiválasztási szem
pontok nyertek teret a gyakorlatban.
Megjelentek a szintetikus anyagok a
sportban is és változásokat idéztek elő a
sportszerek, a pályák talajának minősé

gében, melyek visszahatottak a techni
kára, a taktikára, végül a játékra. A ket
tős hatás következtében egyes labdajá
tékok jellege változott, melynek nyomán
helyenként a nemzetközi szövetségeik
beavatkoztak a játékok természetes fej
lődésébe, vagyis módositották a szabá
lyokat, ami további változásokat idézett
elő. A legjobb példa erre a kosárlabda,
mely végül az eredeti szellemiségétől, a
testi érintkezés nélküli játéktól a soroza
tos szabálymódosítások következtében
annyira eltávolodott, hogy alapitója ma
alig ismerne rá. Ehhez a megváltozott
kosárlabdához a korábban sikeres férfi
válogatottunk nem tudott utat találni.

Közelebbről érintett minket a vízilabda
esete, melyben egykor hegemón szerepet
töltöttünk be. Játékunkban, hasonlóan a
labdarúgáshoz, a technikai tudás domi
nált. A győzelmek mellett, hogya közön
ség kapjon még egy kis ráadást, pólósa
ink olykor megszáritották a medencében
a kézről-kézre szálló labdát. Fejlődése

következtében a sportág az állójátékból a
sokmozgásos test-test elleni küzdelem já
tékává vált, jellegében, szabályaiban ala
posan megváltozott. Számunkra azzal a
hátránnyal járt, hogy az új szabályok nem
tudtak többé a technikai tudás érvényre
juttatásának olyan védelmet biztosítani,
mely a korábbiakban a vizilabdát jelle
mezte. Szakembereinket dicséri, hogy
megtalálták az átvezető utat a mai kor
pólójához, a női-férfi szakág egyaránt a
világ élvonalába tartozik. Ehhez az ellen
felek állandó szemmel tartása mellett fo
lyamatos önkontroll és az újat kereső

szakmai munka szükséges. Legjobbjaink

közül többen neves külföldi klubokban lé
gióskodnak, ennek ellenére szinvonalas
hazai bajnokság zajlik. Mi mai is a leg
technikásabb, a leglátványosabb vízilab
dát játsszuk, külföldön is. Már ha a bírók,
a zsűri engedi. A "verekedős" változatot
ritkán és inkább csak idehaza mutatják
be pólósaink.

Voltak olyan sportágak is, melyek
nemzetközi szövetségei csak óvatosan
nyúltak a szabályokhoz, pedig javaslat
volt bőven. Ilyen volt a tenisz, ahol pél
dául felmerült a második adogatás eltör
lése, az adogatóudvar szűkítése, a háló
magasítása, a labda paramétereinek
megváltoztatása, stb., sőt még egy alap
jaiban más számolási ötlet is született
(VASS System). A tenisz alapvetően fő

szabályainak módosítása nélkül fejlő

dött.
A labdarúgás is döntően szakmai tar

talékaiból fedezte fejlődését, annak el
lenére, hogy az egyik legrégebbi ver
senyszerüen művelt játék volt. Ezért
akadtak olyan vélemények, hogy karak
tere, stílusjegyei, technikai-taktikai re
pertoárja rég kialakult, már mindent tud
ni róla, komoly változások aligha történ
nek. Erősítette ezt a vélekedést, hogya
technikára épülő látványos, taktikus lab
darúgás virágkorát érte, szórakoztató

volt játékosnak, nézőnek egyaránt és a
közönség ezt kedvelte. Semmi nem utalt
arra, hogya sportág jelentős változások
előtt állna. Ezzel szemben a '60-as évek
ben minden előzmény nélkül váratlan
tendenciák jelentek meg, és terjedtek
határainkon kivül, főként egyes európai
országok labdarúgásában. Az egyik:
megnőtt a fizikai képességek szerepe,
alapvetően a technikai felkészültség ro
vására, melynek következménye a sok
ütközéssel járó, "kemény, harcos, dará
lós" futball lett. (Albert F. nyilatkozata 
1966-os brazilverők. Szerk. Szepesi Gy.,
Sport 1 tv.) Ez az irányzat azokban az or
szágokban terjedt, melyek gyorsított
ütemben akartak felzárkózni és a techni
kai, taktikai lemaradásukat a fizikai ké
pességek hangsúlyozott fejlesztésével kí
vánták kiegyenlíteni, másrészt átértékel
ték az egyén és a csapat kapcsolatának
játékelméleti kérdéséit és a hangsúlyt a
csapatmunkára helyezték, szűkitették az
egyén mozgásterét.

A másik: a defenzív játék megjelenése
és térhódítása. Ennek szélsőséges meg
nyilvánulása lett az olasz catenaccio,
melynek jelmondatai a "gólt nem kapni,
védekezve támadni, legalább döntetlenre
játszaní" voltak. Ez időben az olasz mér
kőzések többségét bátran lehetett x-re



venni. E két tendencia együtt komolyan
veszélyeztette a játék népszerűségét, a
nézőszámot, a terjedő professzionaliz
mus anyagi alapjait. A közönség nem azt
az élményt kapta, amit elvárt, amelyhez
hozzászokott.

A kiútkeresésben a szabályok megvál
toztatásának kevés szerep jutott. A sza
bályalkotásra jogosult, több mint 100
éve működő sokat tapasztalt, köztudot
tan konzervativ testület, a The Internati
onal Board csak a szolid módosításokat
támogatta, teret hagyva a játék termé
szetes fejlődésének. Az említésre méltó
szabálymódosítások indítékai a fokozott
terhelés csapaton belüli jobb megosztá
sa, a sérültek pótlása, a szabálytalansá
gok visszaszoritása, az időhúzás meg
akadályozása voltak. így lépett életbe a
bővített játékos keret, a játékosok cseré
je, a sárga-piros kártyák, a kapus cse
lekvési körének többszöri módosítása, a
hazaadás korlátozása, stb. Szóba sem jö
hetett olyan szélsőséges ötlet, mint a les
szabály eltörlése, mely egyik legsajáto
sabb és legfontosabb szabálya a labdarú
gásnak. A védőket segítő, a támadókat
fékező szabálynak, a kisebb módosításai
viszont helyesnek bizonyultak, beváltot
ták az elképzeléseket, de tovább nehezí
tették a játékvezető, a partjelzők tevé
kenységét.

A kihívásra a labdarúgásban élenjáró,
gazdaságilag fejlett országok klubjai, tu
lajdonosai és a szakemberei - hátuk mö
gött a tv-vel és a szponzorokkal - keres
ték és adták meg a választ a sportág
előtt álló veszélyelhárításával. Felismer
ték, hogy a képességfejlesztés szelleme
kiszabadult, azt visszazárni nem lehet. A
kesztyűt fel kell venni, és olyan labdarú
gókat kell nevelni, akik a felgyorsult, ke
mény, ütközős játékban is képesek érvé
nyesíteni technikai, taktikai felkészültsé
güket, ezáltal megőrzik az "áru" piacké
pességének két legfontosabb kompo
nensét az eredményességet és a látvá
nyosságot. A támadó és a védőjáték pár
harcából ismét a gólszerzésre való törek
vés vált meghatározóvá miközben kifej
lődött a csapat és az egyéni védekezés
összes formája, megjelent a letámadás
is, mely már a labda mielőbbi visszaszer
zésére irányul. Ma totális futbalIt játssza
nak, amely szinte küzdőjátékká vált, ki
tölti a játékidőt és betölti az egész pályát,
széles arzenálját vonultatja fel a stratégi
ának és taktikai variációknak.

A fejlődés egyik legfontosabb, de leg
rejtettebb eredménye a játékosok men
tális kapacitásának, játékintelligenciájá
nak, "programozhatóságának" fejlődése,

mely alapja a csapat együttes gondolko
dásának és cselekvésének, vagyis a tu
datos játéknak. Várhatóan tovább emel
kedik a játékosok technikai felkészültsé
ge, játékkultúrája, a csapatrészek, a tár-

sak együttműködésének összhangja,
melynek eredményeként egyre több jól
felkészült játékosokból álló csapatot lát
hatunk válogatott és klub szinten egya
ránt.

A labdarúgás tanult a leckéből. A
szakemberek többé nem hanyagolták el
a fizikai képességek optimális fejleszté
sét, ám újból megbizonyosodtak, csak
azokra a specifikumokra van szükség,
melyet a sportág jellegénél fogva igé
nyel, mely hordozza és kiszolgálja - de
nem pótolhatja - a technikai tudást.

Az egyéni és társas cselekvések sike
res végrehajtásának kulcsa változatlanul
az időzítés és a pontosság összhangja. Ez
az összefüggés más labdajátékokban is
fennáll, de szerepe a labdarúgásban a
legnagyobb, mivel a labda birtoklása
nem konkrét, csak érintőleges, ezért a
cselekvések végrehajtásának pontossá
ga, illetve azok korrigálási lehetősége ki
sebb, mint a kézzel játszott labdajátékok
ban. Ezért is oly sok az előre nem látha
tó esemény, és jut ilyenkor nagy szerep
hez a labdarúgásban a helyzetfelismerés,
a rögtönzés.

A társas, labdás játékelemek közül
leggyakrabban ma is a 2-2 elleni megol
dások fordulnak elő. Ezek a csapatmun
ka legkisebb, a társakat összekötő

leggyakoríbb elemei. Módozatai a direkt
átadás, illetve "give and go", vagy má
sutt a "doppel passz". Ez utóbbit a hazai
szakzsargon a fura ízű "kényszeritő" szó
val jelöli. Könnyű kitalálni, miért. Külföl
di csapatoknál láthatunk már 3 emberes
tervszerű labdás kapcsolatot is, olykor a
mezőnyjátékban, de inkább a kapu előtti

pontrúgásoknál, gyakran előre meghatá
rozott, begyakorolt koreográfia szerint.
(Sőt, a Dunaferr SE. 4 emberes szabad
rúgás variációból ért el gólt az UTE el
len.)

Újfent bebizonyosodott, hogya játéko
sok mozgássebességét, a labda mozgatá
sának sebességét azaz, a játék iramát,
csak addig a határig célszerű fokozni,
amig azt a csapat technikailag biztonsá
gosan kontroll alatt tudja tartani. Vagyis a
fizikai képességek kifejtésének-hasznosi
tásának a technikai tudás szab határt.

A labdarúgás természetes fejlődése

következtében el tudott kerülni olyan
buktatókat, amelyek más labdajátékok
ban főként a szabálymódosítások nem
várt mellékhatásaként keletkeztek, mint
például a játék uniformizálódásának ve
szélyét. Ezért megőrizte többszínűségét,

valamint a különböző ország csoportok
évtizedek alatt kialakult és ma már tradí
cióként őrzött játékstílusait. Vagy, míg
más labdajátékokban leértékelődött a
pálya középső harmadának szerepe,
mert a csapatok csak átvonulnak rajta,
addíg a labdarúgásban a közép pálya fel
értékelődött, a játéktér fontos területévé

vált és így elkerülte azt a sablont, hogya
játék a kapuk előterére szűküljön le.

De megőrizte három legsajátosabb jel
lemzőjét ís. A labdarúgásban esik napja
inkban is a legkevesebb poén (gól), itt a
leggyakoribb a véletlen előfordulása és.
annak eredményt befolyásoló szerepe,
ezek következményeként a labdajátékok
közül itt a legkisebb a garancia arra,
hogy az elvégzett munka, abefektetett
pénz a papírforma szerint meg is térül
jön. Ezt a szakma, a totózók rég tudják,
a hazai tulajdonosok most tanulják.

A játékosok partnernek bizonyultak,
megtanulták, hogya professzíonális lab
darúgás a közönségért van, amelyet is
métlődően jó játékkal kell kíszolgálni.
Ennek érdekében azonosulni kell a
sportág megújuló elvárásaival, az életvi
telt alá kell rendelni a növekvő szellemi,
fizikai követelményeinek. Vagyis a lab
darúgásnak kell élni. Egyébként tovább
nőtt a klasszisok száma, szerepe a játék
ban, a mérkőzések eldöntésében - és
áruk is a játékos piacon.

Ezzel egy időben a klubok szélesebb
alapokra helyezték kapcsolatukat a né
zőkkel, a közönséggel, arra törekedve,
hogy egész estét betöltő programot,
komfortos, kultúrált szórakozási lehető

séget biztosítsanak számukra, a multi
funkciós stadionokban. A közönség pe
dig elfogadta, hogya fejlődés következ
ményeként nagyobb lett az iram, több
lett az esemény, hogy új arculata, szép
sége született a játéknak.

A fejlődést kiváltó okok közül a defen
zív stílus csatát veszített, ám a darálósok
talpon maradtak, sőt táboruk gyarapo
dott, rosta szerepük növekedett. Számol
ni kell velük, kupákban, Eb-n, Vb-n. A
magyar csapatoknak is sok kellemetlen
emléket szereztek már. Elégtétellel szol
gálhat a technikás, látványos labdarú
gást kedvelő közönségnek, az arra feles
küdött szakembereknek, hogy a 2002.
évi Vb-t - bár a darálósok több meglepe
tést is okoztak -, olyan válogatott nyerte,
amely tudásban vitathatatlanul ellenfelei
fölött állt, világklasszisai játszották a kor
szerű, a látványos és eredményes labda
rúgást. "Egyszerre akarok szép és ered
ményes futbalIt látni," fogalmazta meg
az elvárását egyik neves európai klub
csapat elnöke, miszerint ők sem enged
hetnek a kettős elvárásból. (Nemzeti
Sport 2002.08.06.)

A labdarúgásnak a fejlődése mellett
vannak gondjai is. Többek között a fo
lyamatosan növekvő túlköltekezés, vagy
néhány idejétmúlt szabálya, melyeket
még a "fair play" idején alkottak, és ma
azt kell mondani, - nem csupán a szójá
ték kedvéért - hogy az "unfair play" ko
rában már nem elég hatékonyak, korsze
rűek. Elégtelennek bízonyulnak például
a penalty szabályok a mezőnyben, a lö-
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vőtávolságon túli területeken elkövetett
kisebb, de gyakori vétségek kel szemben,
mert nem tartja vissza a szabálysértőket

és nem kárpótolja a károsultakat. Sőt,

gyakran a vétkes jut kettős nyereséghez,
megakadályoznak egy támadást és ren
dezik soraikat. Ennek következtében a
"taktikai" szabálytalanságok elszQ,porod
tak és beépültek a csapatok játékába.
Sőt külön szereposztás is kialakult az el
lenfél legjobbjainak megfélemlítésére,
"Ievadászására". Ezek az utóbbi játéko
sok "kapják" a legtöbbet és sérülnek a
leggyakrabban. Atmeneti hiányuk is
veszteség csapataik, a közönség, a
sportág számára.

Nem csak a közismert világsztárok
nak, hanem valamennyi ország labdarú
gó bajnokságaiban szereplő csapatok
legjobbjainak - osztályaiktól függetlenül
- azonos a sorsuk. Végigrugdalják őket

pályafutásuk során, ellenük követik el a
legtöbb szabálytalanságot. Ennek oka,
hogyalabdarúgásban a szabályok - más
labdajátékoktól eltérően - ma már nem
biztosítanak kellő védelmet a tudásnak,
a nem tudással, vagyis a szabálytalan
sággal szemben.

A játékvezetésre hárult a kialakult
helyzet kezelése, azzal az elvárással,
hogy őrízzék meg a játék arculatát, fo
lyamatosságát, a közönség által is meg
szokott statisztika adatainak növekedése
nélkül (szabadrúgások, sárga-piros la
pok, büntetőrúgások, gólok száma stb.),
ami ebben a küzdelemmel, indulatokkal
teli, nagy pénzért folytatott labdarúgás
ban teljesíthetetlen feladat.

A már korábban is kompromisszum
kész bíráskodás óhatatlanul azt a választ
adta, hogy világszerte egységesen egy
mérlegelő, manipulatív játékvezetéssé
alakult át. (A spontán tévedések, a pár
tos játékvezetés más kategóriába tartoz
nak.) Módszere: gyakran minősítenek

szabályosnak szabálytalanságokat vagy
aláértékel ik az eseteket, ezáltal alacso
nyabb minősítésű ítéleteket hoznak,
másként ítélik meg a történteket a mér
kőzés helyétől, állásától, az eltelt játéki
dőtől függően stb.

Vannak szabályok, amelyeket elna
gyoltan alkalmaznak, (a sorfal, a kirepü
lő ember, a büntetőrúgásnál: a kapus, a
védők, a rúgást végrehajtó játékos eseté
ben, stb.) és vannak kevésbé fontos sza
bályok, amelyek betartását, szinte pót
cselekvésként, tekintélyt növelő szigorral
kővetelnek meg (a mozgó labda, a kapu
kirúgás, a szabadrúgás, a partdobás
pontos helyének kijelölése, stb.).

Így tesznek eleget az elvárásnak és
mentesülnek a játékvezetői alkalmassá
got egyik leginkább kétségbe vonó elle
nőri, (vesztes)edzői, tudósítói, szurkolói
véleménytől, amely szerint: "A játékve
zető vált a főszereplővé, szétfújta a mér-

kőzést, sokszor avatkozott feleslegesen
közbe". Tudnivaló, hogy ezt a játékveze
tési gyakorlatot a rutinos játékosok is
merik és ki is használják. Ez esetben a
labdarúgás elégtelen választ adott ennek
a jelenségnek a kezelésére, melynek kö
vetkezménye a játék tőrdelése, romló
tisztasága, a károsult, sérült játékosok
számának növekedése lett.

Ma már a játékvezető helyzete is meg
lehetősen anakronisztikus. A mint egy
7000 m2-es pályának minden pontjára
kiterjedő, 5400 másodpercen keresztül
zajló, 22 játékos felgyorsult, akció dús
küzdelmének történéseit állandóan az
ideális távolságon belül tartózkodva tí
zezrek hangorkánja közepette követnie,
ellátva az időmérést, a könyvelést köz
ben, fejben tartva az ismétlődő szabály
talankodókat, vagyis az összes eseményt
kell azonnal és hibátlanul megítélni - egy
embernek. Mindenki profi a pályán, és a
pálya környékén, csak a játékvezető

"amatőr", akí egyedül dönt a dicsőség

vagy a bukás és a pénz sorsa fölött.
Idült problémaként merül fel ráadásul

a játékvezető tévedhetősége a legfonto
sabb döntésben, a gól megítélésének
gyakorlatában. Az elmúlt évtizedekben a
legtöbb sportág arra törekedett, hogy ja
vítsa versenyszabályainak érvényesülé
sét, a játékvezetők, versenybírók dönté
seinek fellebbezhetetlenségét. Ennek
központi kérdése volt a versenyek győz

tese és helyezettjeí sorrendjének pontos
megállapítása, illetve labdajátékokban a
gólok, pontok vitathatatlanul a tények
alapján történő megítélése.

így például ma már század, ezred má
sodperceket mérnek, modern technikát
alkalmaznak a legkülönfélébb sport
ágakban (pl.: atlétika, úszás, vívás, te
nisz, auto-motor sport, stb.). Más csa
patjátékokban növelték a játékvezetők

számát, gólbírókat állítottak be. Sőt, az
NBA-ban a 16-oshoz hasonló nagyságú
területen a labdarúgáshoz képest fele
annyi játékossal játszott kosárlabdában
három játékvezető működik, akik vitás
esetekben odapillantanak a videó víssza
játszásra is.

Ezekkel szemben a labdarúgásban a
100 évvel ezelőtti állapotok uralkodnak.
Gólbíró nem működik, ott állnak viszont
a kamerák a kapuk mögött is. A közön
ség pontosabban látja a történteket, mínt
láthatta azt a távolálló játékvezető és se
gítői. Ezért fordulhat elő, hogy még a
legrangosabb eseményeken, a Vb-én is
születhetett téves döntés a játék legfon
tosabb esemény, a gól - előzményeinek,

szabályosságának, illetve megtörténté
nek - megítélésében, megpecsételve ez
zel olykor válogatott csapatok sorsát.

Az elmaradottság jele például, hogya
taktikai gazdagság, a megnövekedett
iram, küzdelem és terhelés mellett sincs

lehetőség időkérésre, amikor az edző

nyugodt körülmények között válthatna
szót a játékosokkal. E helyett a mérkő

zés közben integetve, füttyögve, a kö
zönséget túlkiabálva, vagy a cserejáté
kossai üzenve próbál instrukciót adni.
Félidőnként legalább egy közös holtidő

alkalmat adna arra is, hogy a játékosok
mezük helyett törölközőt használjanak és
pótolhassák folyadékveszteségüket.
Trükkökhöz kell folyamodni, hogya pá
lyára befutó orvos, gyúró, betegszállítók
és hordágy társaságában a várt vizes pa
lackok is megérkezzenek. A holtidőben

talán kissé lehiggadnának a "begőzölt"

játékosok is.
A labdarúgásnak - gondjai ellenére 

más népszerüsödő sportágak nem is iga
zán konkurensei. A labdajátékok népes
családján belül még a szűkebb rokonsá
got - a többi lábbal és kézzel játszható
csapatsportokat - is messze megelőzte.

Az a játék futott be világméretű karriert,
amelyben gömb alakú labdát alkalmaz
nak és - a különleges szabályokkal öve
zett kapusposzt, valamint egy mezőnyjá
ték elem, a partdobás kivételével - a kéz
használata tiltott. Ezzel szemben ikertest
vére az európai rögbi, unokatestvérei az
ausztrál és az amerikai (a sisakos) futball,
melyeket "tojás" alakú labdával játsza
nak, ahol is a kezek használata enged
élyezett, elsősorban kontinenseik játékai
maradtak. Bizonyára a FIFA sikeres prog
ramjainak hatására is napjainkban min
denütt jelen van a labdarúgás. A közön
ségszórakoztató sportok zászlóshajója,
amely már rég túlnőtte sportági kereteit.

Hová fejlődött, mennyire eladható a
labdarúgás! Bizonyítja ezt: országok, vá
rosok, tv társaságok versengenek a jo
gokért, szponzorok áldoznak érte bőkezű

nagyvonalúsággal. Már szemlebizottsá
got is fogad miniszterelnök és államfő

is ... Egykori ellenfeleink VlP páholyaiban,
más ország nagykövete gyakrabban tud
találkozni a kormány tagjaival, politikai,
üzleti, társasági élet képviselőivel, mint
hivatalos keretek között. A sportág jelen
tős eseményein állandó vendégek a kor
mányfők, uralkodók, államfők, akik
megnyitnak, tapsolnak, átadnak. így
született az önerejű kiútkeresésből a
sportágat átható - megújulás, amelynek
egykori riválísaink részesei és nyertesei
lettek. Ők megőrizték pozícíóikat.

Az eltékozolt örökség

Az elsők között terjedt hazánkban is
már a XIX. sz. végén a "rugdaló" nevű já
ték. A labdarúgás népszerűsitését szol
gáló és szabályait ismertető írásának be
vezető soraiban Dr. Ottó József, a kor
neves testnevelési szakembere 100 évvel
ezelőtt a következőket írta: "A világ le
gelterjedtebb játéka, Magyarországon a
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Budapesti Torna Club kezdte elsőnek mí
velni. ... Játszhatja 22 serdültebb ifjú.

A játék lényege egyszerű és abban áll,
hogy két csoport áll egymással szem
ben ...a labdának lábbal való rúgása által
- iparkodnak azt egymás kapujába be
rúgni." Feltételezhető sem a szakíró, sem
az alapítók nem gondolták, hogy néhány
évvel később a serdültebb ífjak, milyen
sikereket érnek majd el a világ legnép
szerűbb játékában, majdan pedíg
mennyire bonyolulttá válik ez az egysze
rű játék.

A magyar labdarúgás több mint 60
évig tartozott a nemzetközi élvonalba,
volt két Vb ezüstérmese, világ- és konti
nens események helyezettje, szinte ál
landó résztvevője, olimpiák és ifjúsági
EB győztese. Az olimpiai játékok törté
netében 3 arany, 1 ezüst-, 1 bronz-érem
me! a legeredményesebb labdarúgó
nemzet vagyunk. Játékosaink, edzőink

hamarosan keresettek lettek külföldi klu
bokban is. Később a díjazottak között
volt aranylabdásunk (Albert F.), voltak
ezüstcipőseink (Dunai A., Fazekas L.,
Váradi B., Fekete L., Nyilasi T.), NOB ér
demrenddel, FIFA aranyéremmel kitün
tetett (Puskás F.), FlFA fair play díjasunk
(Hidegkuti N.), UEFA életmű fair play dí
jasunk (Baróti L.), és rendszeresen meg
hívták legjobbjainkat a világválogatott
ba. Vezetőink választott tisztségviselő

ként tevékenykedtek a FIFA-UEFA ve
zérkarában. Edzőink évtizedeken át dol
goztak sikerrel majd minden kontinen
sen.

Valaha még újat is adtunk a sportág
nak a hátravont középcsatár szerepköré
nek bevezetésével, a helycserés támadás
alkalmazásával és a magyaros stílus kia
lakításával, amely a sikerek hordozója
volt. Alapjait három egykori MTK-s játé
kos, a Konrád testvérek és Schaffer Alf
réd az 1920-as évek során már mint fia
tal edzők rakták le, melyet a szakma ész
futballnak nevezett. (A SPORT. A Pesti
Napló kiadása, évszám nélkül) További
neves szakemberek fej lesztették , alakí
tották sajátos játékunkat évtizedeken át,
mely végül is az aranycsapat stílusában
teljesedett ki. Jegyei a briliáns techniká
ra épülő, ebből fakadóan szinte korlátlan
cselekvési szabadságot biztosító ötletes
rögtönzésekben, ritmusváltásokban gaz
dag, fineszes, látványos és játékos lab
darúgásban nyilvánultak meg. Az ebben
a stílusban megjelenő labdarúgás volt a
játékosok, edzők, a hazai közönség szá
mára a LABDARÚGÁS. Egyedi jegyei
alapján egyik irányzathoz sem tartozott,
rokonságot a latinos stílussal mutatott,
melynek kivételével számunkra az
összes többi idegen, szegényes, tapsra
alig késztető volt. Később már úgy örök
lődött ez a magyaros felfogás, mint a
népzene vagy a néptánc. Ebbe születtek

bele az új generációk. Ezt játszották a
grundokon a gyerekek és váltak labdarú
góvá a stílust átörökítő edzők keze alatt.

Sok legenda kering a nagy edzői egyé
niségekről, akik életre szóló és tovább
adható tanácsokat tudtak adni. Igaz, a
szakma akkor még az ő kezükben volt.
Ez idő tájt még ők voltak a kútfők, nem
fordult meg egyesületi vezető fejében,
hogy beleszóljon Sebes, Bukovi, Lakat
dr. vagy Baróti szintű edzők unkájába. A
csapatokon belül a játékosok között a
stílus íratlan szabályokban élt. Ezekhez
való minél tökéletesebb azonosulás adta
egy játékosnak edzője, csapattársai, kö
zönsége előtti presztízsét, értékét, helyét
a hierarchiában és cselekvési szabadsá
gát a játékban. Persze, ebben a korban
sem volt mindenki labdaművész, játszot
tak még az élcsapatokban is darabo
sabb, szögletesebb játékosok, csak ke
vesebben.

A labdarúgás egykoron sikeres stílus
jegyeit senki sem definiálta a szakiroda
lomban, sportágtörténetben nem szere
pel, a magyaros játékstílusként azonosí
tást nem nyert. Hogy létezett, bizonyítják
a kevés korabeli filmfelvétel mellett az
MLSZ megalakulásának centenáriumán
itt járt híres vendégek közül az egykori
szemtanuk is, akik évtizedek múltán is
áradozva beszéltek róla. Akkor nem is
tűnt fel, hogy van. Mióta nincs, tudjuk 
hogy volt.

Mivé lett? ... Elenyészett a szakma pri
mátusának trónfosztásával. Világra szóló
eredményeket elérni, egy sportág élvo
nalába tartozni, maradandót alkotni, kí
sérletezni, tudásban megújulni a szak
emberek akkor tudnak, ha - a laikusok
"jó tanácsai" helyett - hosszú távra szóló
bizalmat, feltételeket, és szabad kezet
kapnak. Később, az erősödő professzio
nalizmus idején is tudott a válogatott, s
néhány klubcsapatunk eredményt elérni.
Még ott tudtunk lenni három egymás
utáni Vb-én ('78,'82,'86), európai ku
pákban döntős, negyeddöntős csapata
ink voltak (FTC, Videoton SC, Újpesti
Dózsa, MTK-VM.).

Ezután feltételeink, versenyképessé
günk terén olyan hátrány ba kerültünk ri
válisainkkal szemben, - amit pótolni az
óta sem sikerült - s melyet a korábbi re
cept szerint tehetséggel, edzői furfang
gal, ügyeskedéssel áthidaini már nem Ie
hetett. Legyen elég utalni az igazi tulaj
donosok hiányára, szűken csordogáló
bevételekre, a bizonytalan támogatások
ra, ezek következményeként az elmaradt
fejlesztésekre, a stadionok, pályák álla
gára, az orvosi-, tudományos, műszaki

és technikai segédeszközök hiányára.
Például a '80-as években is voltak klu
bok, ahol a műszerparkot tizedes mérleg,
vérnyomásmérő, kerékpár ergométer és
egy videó-kamera jelentette.

A korábban említett változó stílusú
labdarúgással a válogatott és a klubcsa
patok ugyan egyre gyakrabban találkoz
tak, de késleltette a tisztánlátást, hogya
szakma megosztottá vált a helyzet meg
ítélésében, a teendők megfogalmazásá
ban és a válaszlépésekben. A konzerva
tívok úgy vélték, a felgyorsult, ütközős,

szaladgálós játék átmeneti jelenség,
nincs szükség változtatásra. A szakem
berek kisebb része ismerte fel: nem mú
ló jelenségről van szó, elkerülhetetlen a
változtatás az utánpótlás nevelésben, az
edzésmunkában, a háttér feltételek bizto
sításában, reformokra van szükség.

A változtatni akarókat azonban kevés
klubban sürgették vagy támogatták.
Elég volt néhány váratlan eredmény után
olyat hallani, hogya "fiúk fáradtak, túl
vannak hajtva", az újítani szándékozók
máris e!bátortalanodtak, annak ellenére,
hogy ők ítélték meg jól a helyzetet. Fel
adták. így hát a kiútkeresőkhöz a ma
gyar labdarúgás nem csatlakozott.

A lejtőn

A rendszerváltás ígérte az esélyét an
nak, hogya privatizáció, a professzioná
lis labdarúgás újbóli bevezetése rendet,
feltételeket, kiszámíthatóságot, eredmé
nyességet von majd maga után. Meg
szünteti az évtizedek óta fennálló anomá
liákat, megállítja a sportág hanyatlását.
A várakozással ellentétben az eltelt idő

alatt a labdarúgás mutatói (válogatottak
rangsora, kupacsapatok szereplése, stb.)
és körülményei tovább romlottak. A
rendszerváltók nem kezelték a labdarú
gást sem a kultúra, sem a szórakoztatói
par részeként. Láthatóan nem ismerték
fel veszélyeztetettségét, a beavatkozás
szükségességét. Sorsát a spontán priva
tizációra bízták. Ám a multinacionális,
tőkeerős, a sportban, labdarúgásban
kapcsolatokkal, jártassággal rendelkező

külföldi befektetők, melyek dominanciá
jukkal a professzionalizmus és a hazai pi
ac kiépítésében is közreműködhettek

volna, távol maradtak. Még a legnépsze
rűbb és legeredményesebb hazai klub
sem kapott ilyen befektetőktől elfogad
ható ajánlatot. Kezdetben a hazai tőke

sem mutatott érdeklődést.

Ezzel egy időben veszítette el a labda
rúgás a korábbi kirendelt támogatóit.
Nem csak nemzetközi versenyképessége
csökkent, már a hazai élvonal talpon
maradása is veszélybe került. A gazdát
lanná váló labdarúgásban a kezdeti idő

ben helyenként kispénzű "megmentők"

is szerephez jutottak. Ők is kaptak, ők is
hagytak az utódokra egy-két kifizetetlen
számlát, ami rendszerint csak a megáll
apodás aláírása után került elő. Kellő tő

keerejük, távlati céljaik nem voltak, nem
foglalkoztatta őket a szaldó, az utánpót-



2002/3-4

lás nevelés, a labdarúgás jövője. Tulajdo
nosi jogokat vindikáltak, közeli céJokban
gondolkodtak, nyerjen a csapat, kit lehet
eladni, a reklámfeliratok jól látszódjanak
a mezen-nadrágon. Küldtek el edzőt, já
tékost, állítottak össze csapatot, adtak
taktikai utasításokat. Ha pedig a reklám
ra szánt pénz elfogyott, kiszálltak. Tarto
zásokat, ígéreteket, a csillagos égig fel
vert árakat, elfuserált piacot, szotyola
héjat hagytak maguk után.

Tevékenységük átmeneti segítséget je
lentett a kluboknak, de súlyos áron: fe
dezetlen gazdálkodásuk hozzájárult ah
hoz, hogya sikertelen labdarúgás még
tartósan veszteségessé is vált.A klubok
máról holnapra éltek, ahogy tudtak. A
köztartozások megfizetésére, mint az
lenni szokott, már nem jutott. Azok elen
gedése került a költségvetésnek később

milliárdokba, amiből korábban - némi
előrelátással és segitő szándékkal - önál
ló útjára lehetett volna indítani a sport
ágat. E kaotikus helyzet utóhatásai még
ma is érződnek. Ebben a néhány évben a
magyar labdarúgás a történetének egyik
leghányatottabb szakaszát élte meg. A
mai játékosok egy része ekkor volt ser
dülő és ifista, amikor az első csapatok já
tékosai nem voltak tisztában azzal, mikor
kapnak fizetést. A vezetők pedig nem
igen tudtak aggódni azért, hogy a hol
land utánpótlás nevelési szisztéma ho
gyan érvényesül a klubjaikban. Ilyen
előzmények után, mit lehet számon kér
ni ma ezeken a játékosokon?

Régen bizonyossá vált már, hogy a
majd mindenét elveszített labdarúgás ön
erőből megújulni nem tud. A külső bea
vatkozással történő megújításhoz olyan
nagyságrendű segitség kell, melyhez
kormányzati támogatás is szükséges.

A leltár

A sportág elsődleges képviselői, Ira
nyítói és felügyelői a Magyar Labdarúgó
Szövetség, a Magyar Labdarúgó Liga,
szereplői a klubok, játékosok, edzők és a
játékvezetők. Minden rajtuk múlik. A
kérdés az, hogyan látják el feladatukat,
milyen a felkészültségük színvonala, te
vékenységük minősége, hogya kivezető

utat megtalálják és végigjárják?
Az MLSZ-t alapítók, játékosok és klu

bok 1901-ben elhatározták, hogy - kül
földi mintára - választanak egy önálló
szövetséget, mely intézi a labdarúgók
ügyeit, kiírja és megrendezi a bajnoksá
got és kupát, képviseli a sportágat ide
haza és külföldön. Később bejött egy
másik - egy keleti - külföldi minta, mikor
is asportfőhatóság osztályaként műkö

dött, majd ezután lett kinevezéssel "vá
lasztott testület".

Az igazsághoz tartozik, hogy ez időben

rugdosta az aranycsapat számolatlanul a

gólokat és a közvélemény azt se tudta,
hogy MLSZ létezik. A későbbi viszontag
ságos évek testálták rá a sportág összes
gondját, baját, lett célpontja a kritikák
nak - nem is mindig alaptalanul - és
egyedüli felelőse a sportág hanyatlásá
nak - igaztalanul. E közben a klubok,
ahol a tényleges munka folyik, úgy tet
tek, és tesznek mai is, mintha azokhoz
közük sem lenne. A rendszerváltáskor az
MLSZ visszanyerte függetlenségét és el
veszítette kevés állami támogatását,
amiből működtette a felnőtt és korosztá
Iyos válogatott kereteket, az Elnökséget,
a bizottságokat, az apparátust. Ismét fe
lelősen vehette kézbe sorsának és sport
ága ügyeinek irányítását, valamint a
nagykalapot, hogy összeszedje működé

sének fedezetét.
Az ezredfordulóig egymást követő

MLSZ-ek nagy célokat tűztek ki - felfut
tatni a válogatottat, kijutni a következő

vb-re, új alapokra helyezni az utánpótlás
nevelést, rendet tenni a sportágban - és
helyette napi örökzöld feladatokat valósi
tottak meg, mint amilyen a bajnokság át
szervezése, székházcsere, az elődök által
kinevezettek eltávolítása, a szövetségi ka
pitány(ok) leváltása és utódaik gondos
kiválasztása, munkájuk "fokozott figye
lemmel kisérése". A nagy figyelem követ
kezményeként a kapitányi poszton l O év
alatt 8 alkalommal történt váltás, annak
ellenére, hogy csupa olyan edző kapott
megbízatást, akiket a szakma legjobbjai
nak tartottak - a kinevezésük előtt. A ka
pitányok azokat a játékosokat válogatták,
akiket az Elnökség és a közvélemény is
méltónak tartott a címeres mez viselésére
- a mérkőzések előtt. Ide kívánkozik,
hogya háromszoros világbajnok német
válogatottat fennállásától napjainkig a
nyolcadik Bundestrainer dirigálja.

Egyébként voltak még belviszályok,
perek, végkielégítések, a sportág érde
keit nem szolgáló számlák követték a
"kerül, amibe kerül" döntéseket. Csak a
várt eredmények nem jöttek. Sőt, miköz
ben a FIFA több mint 200 tagországának
labdarúgása fejlődött, egyedül a magyar
labdarúgás hanyatlott, vett búcsút a világ
élvonalától. Már a közép- és kelet-euró
pai, balkáni és távol-keleti, az afrikai já
tékosok is leköröznek bennünket a nem
zetközi játékos piacon. Az olyannyira le
sajnált mexikói Vb 18. helyét nemhogy
felülmúlni, de megközelíteni sem tudtuk.
Ekkor zárult le a Mezey-korszak, mely
nek eredményei alapján a világ élvonala
még számolt velünk. Azóta jobbára a fi
askókat gyűjtjük a trófeák helyett. Amire
korábban alig akadt példa, már a tőlünk

lélekszámban kisebb és szerény labdarú
gó múlttal rendelkező országok váJoga
tottjai is javítgatják mérlegüket ellenünk.

Egyébként idén, sorrendben már a ne
gyedik Vb-t rendezték nélkülünk. Régi

dicsőségünk visszaállításán valóban
munkálkodni, átfogó programot megva
lósítani - reálisan fel sem merülhetett. A
mellény újragombolását minden Elnök
ség az utódjára hagyta, annál is inkább,
mert a négyből három, még a mandátu
mát sem töltötte ki.

így telt el a rendszerváltás utáni első tíz
esztendő a labdarúgás legfelsőbb testüle
tében.

Az MLSZ-t 2000-ben választók a kö
zelgő EU csatlakozásra való tekintettel 
ismét külföldi minta alapján - dolgozták
ki és fogadták el az alapszabályt. Most jó
esélye van arra, hogy az átadott felada
tok és gondok terhétől megszabadulva,
és a klub érdekek hálójából kilépve csak
a sportág érdekében munkálkodjon. En
nek csalhatatlan jeleként a tűzkeresztsé

gen, az első kapitányváltáson már ez az
MLSZ is túl van.

A 2000. évben választották meg az
MLL-t, amely motorja kell legyen a holt
pontról való elmozdulásnak, a professzi
onális labdarúgás irányításának és mű

ködtetésének. Feladatai messze szerteá
gazóbbak, mint más országokban műkö

dő ligáknak. Rá vár a sportág reformja
és konszolidálása, az, hogy segítse az
akadozó privatizációt tőkeerős tulajdo
nosok, befektetők, hirdetők bevonásával
befejezni. Ma még az NB l-ben is csak
néhány olyan klub van, amely évről-évre

kellő költségfedezettel rendelkezik vala
mennyi feladatának (működés, fenntar
tás, utánpótlás nevelés, fejlesztés, stb.)
ellátásához olyan szinten, meJy a sportág
felemelkedését ígéri. A klubok többségé
be olyanok tartoznak, amelyek költésve
tésük kiadási oldalát tudják biztos kézzel
kitölteni, a működésen túl a többi fel
adatra alig jut. Ez viszont a sportág to
vábbi lepusztuJásának az útja.

A klubok gazdálkodásának bizonyta
lanságaiból, olyan kötelezettségeket is
fel kell vállalnia, amelyek nem tartozná
nak feladatkörébe. A pénzzavarba kerü
lőknek a Liga hitelt(!) folyósíthat, s en
nek fejében tulajdonrészhez juthat. Ám
ha ez a gyakorlat teret nyer, olyan lesz az
NB-I, mint egy házibajnokság, másrészt
hitelezheti a rászoruló klubokat hosszú
ideig. Egyes kluboknak azok a tőkeerős

szponzorok jelentettek átmeneti segítsé
get, melyek nem avatkoztak a csapatok
életébe, csak hirdettek és - fizettek. Min
daddig, míg cégüket vagy terméküket
bevezették a piacra. Kiválásukat általá
ban megérzik a klubok.

A tulajdonosi, támogatói körben meg
jelentek az önkormányzatok is. Közre
működésükkel lehetne a nagyobb váro
sok labdarúgó sportját fellendíteni és sta
bilizálni. Ez elősegíthetné a monarchia



korából itt maradt főváros centrikusság
felszámolását is, melyhez soha senki
nem mert hozzányúlni. Néhány más csa
patjátékban a hasonló túlsúlyt a rend
szerváltás után az élet átrendezte,
ugyanis a nosztalgia nem pótolhatja a
versenyképes működés feltételeit. A tu
lajdonos keresés mellett segíthetné a
sportági struktúra átrendeződését az is,
ha a felsőbb osztályok közötti szűk utat
átjárhatóbbá tenné a kiesés-feljutás sza
bályainak módosítása, szélesítése, felju
tási esélyt nyújtva több vidéki város
klubjának.

Fontos feladata az is, hogy a Ligát li
gává, a tulajdonosok testületévé alakítsa
át, mert ma még jelentősek az eltérések.
A jól szervezetten és nyereségesen mű

ködő professzionális csapatsportok baj
nokságának rendezői a ligák, melyek
már bevált módon, más elvek és modell
szerint működnek, mint az amatőr kor
szak szakszövetségei. A tulajdonosok,
másutt a klubok aktív részesei e zárt pi
ac működtetésének.

Minta volna bőven a nemzetközi sport
életből. Az MLL alapszabályát tanulmá
nyozva azt lehet megállapítani, hogy in
kább a szövetségi modellre hasonlít.
Ezért olyan, mintha a Liga az MLSZ fiók
szervezete lenne, amely átvett tőle né
hány feladatot, majd a jobb hangzás vé
gett a liga elnevezést választotta. Tartal
milag, funkcionálisan ma még nem felel
meg a liga fogalmának. A sportszerveze
tek (a klubok) tagjai a Ligának, melyek
jogait nyolc pontba foglalják. Ezek sze
rint, a klub képviselője részt vehet, sza
vazhat, választhat a közgyűlésen észre
vételt, javaslatot, ajánlatot tehet, stb.

Nem tűnik ki azonban, hogy például,
mibe dönthetnek az NB-I tulajdonosai,
akik évenként több száz milliós ráfordí
tássai működtetik klubjaikat. A hazai
klubok ezt tudomásul vették. Ám, ha a
legnépszerűbb magyar klubnak esetleg
külföldi vevője akad, meg kell majd vele
értetni, hogyapénzéért az évenkénti
közgyűlésen csak egy szavazattal szólhat
bele a magyar labdarúgás ügyébe.

Megnyugtatásul szolgálhat viszont a
tulajdonosok számára - az alapszabály
felsorolja, - hogy van közgyűlés, elnök
ség, ellenőrző bizottság, tiszteletbeli el
nök(ök), elnök, alelnök megannyi "nél
külözhetetlen" kelléke a reformnak. Az
alapszabályban található egy pont, mely
szerint a Liga feladata az "eredményes
szereplés biztositásának elősegítése,

mind a nemzeti válogatott, mind pedig
egyes sportszervezetek tekintetében".

A mondat első fele világos. Elősegíte

né a nemzeti válogatott csapataink ered
ményesebb szereplését - például, ha len
ne - egy saját edzőtáborkomplexum leg
alább azzal a felszereltséggel, melyet az
érdeklődők, kisebb nyugat-európai klu-

boknál tett látogatásuk alkalmával lát- engedi magát csupán szép szóval a pro-
hatnak. De mit takar az, hogy egyes fesszionalizmusba átvezetni, amelyről

sportszervezetek tekintetében és mi le- sokaknak elsőként még ma is az ugrik
het az elősegítés módja? be, hogy ott sok pénz van. A klubok,

Rejtvényfejtés helyett inkább csak edzők, játékosok, közreműködők tevé-
annyit, hogyan kerülhetett ez a kitétel az kenységét meghatározó törvényeket,
alapszabályba? A Liga elfogadottságá- szabályzatokat, határozatokat sokan el
nak, tekintélyének egyik pillére a pártat- sem olvassák, vagy ha igen - nem törőd-

Iansága. Tagjai közötti ügyekben egyen- nek velük.
lő mércével kell mérjen, akár az első, Ezek nyomán keletkező vitás esetek-
akár az utolsó csapatról legyen is szó. A ben gyakran a Liga válik a támadások
múltból jól ismert szövetségi protekcio- célpontjává, mint az A-licencek beveze-
nizmusnak a professzionális labdarúgás- tésének érvényesítése körül is történt.
ban, a Liga tevékenységében nem lehet Lassan válik csak ismertté és elfogadot-
ismét szerepe. A támogatott csapatépí- tá, hogya ligák tevékenysége más, mint
tésről a másként kezelt klubokról, klub- a szakszövetségeké, és nem merül ki a
szinekiránt elkötelezett szövetségi em- bajnokságok lebonyolításában, az érmek
berekről asportágnak múltba nyúló átadásában. Ezeken túl mindenre kiterje-
rossz emlékei vannak. Ezt nem árt szem dően pontosan szabályozzák a résztve-
előtt tartani. Valamint azt sem, hogy az __ vők -' klubok, tulajdonosok, játékosok,
FTC-nek a tulajdonos keresés ügyéb~n.· -edzők: tisztségviselők, alkalmazottak,
küldött talányos fax is több volt, mint pe_- _stb~.,.....jogait, kötelezettségeit. lIletékessé
tit malőr. 'ge kiterjed az áru ellenőrzésére, a piac

A Liga (továbbá az MLSZ, valamint a szabályozására, felügyeletére, védelmé-
JT) tisztségviselőinek, alkalmazottainak r~~ A piac védelme érdekében például,
tulajdonrészük, érdekeltségük, a Liga .kizái-~ssal élhet, feladata átvilágítani ve
csapataiban más szerepük a bajnoksá~F-' vőjelöltet, ennek alapján engedélyezheti
ban, azzal ,kapcsolatos szervezetekben vagy/megtilthatja egy klub megvételét,
nem lehet. At kellene venni azokat a sza- székhelyének áthelyezését, stb. A Liga
bályokat, amelyek kizárják, hogya' rövid léte alatt több jelentős változást
sportág professzionális szférájában mű- hajtott végre és a továbbiakban is bátran
ködők más?dla~os te~ékenY.5éget foly- kell megszabadulnia a múlt ballasztjaitól,
ta~va belter}esse t~gyek a v'~~ony?kat, teret engedve minden olyan újnak,
(tobb sportagban ~"o~ ~ fogadOlro~ak~al amely esélyt ígér a felzárkózáshoz.
kapc~o!~tot tartan~, ll.at~kosoknak IS), Jn- Helyes döntés volt a csapatok számá-
formaCloval szolgainI, tippeket adnI, fo- nak leépítése, - ez csökkenti a felhígulás
gadá~okat kötni:, tv-ben, rád,ióba~ kom- veszélyét, - a bajnokság versenyrendsze-
mentato~: elem,zo szerepe~ v.allalnI, stb.). rének átalakítása nagyobb terhelést je-
E~ek ~z ,osszefer~etetle~segl paragr?fus- lent a csapatoknak, több mérkőzést a
?ol saJna latos mo.don kimaradtak: ~.s az közönségnek, a rájátszás pedig kiszűri,
IS, hogy egy tulaJdonos,nak egy,ldoben hogya vonal alattiak "bezavarjanak" a
csak .e~y kl~,b~.an, I~het erdeke.lt~ege. végső sorrend kialakításába.

A Ii~ak muko.des~ben rendkJVu! fontos Ujszerű lehetne, ha az NB-s feljutásra
az Chlef Executlve es helyettese, Idehaza jogosultságot szerzett csapatok, melyek
az Elnök és az Igazgató személyisége, azzal nem kívánnak, vagy nem tudnak
szerepe. Rendszerint nem sokszoros vá- élni, a Liga felügyeletével jogukat a pia-
logatottak, nagy sportmúlttal rendelke- con értékesíthetnék. Vagy a távlatokban
zők, hanem a gazdasági életben jártas- való munkálkodást tükrözné kezdetben
ságot szerzett, a sportág sajátos életét, legalább az NB-s klubok utánpótlás ne-
üzleti világát ismerő menedzserek, jogá- velésének támogatására alapot képezni,
szok, üzletemberek, intézkedéseikért fe- kölcsönt nyújtani oda, ahol a személyi,
lelősséget vállaló személyek töltik be e tárgyi feltételek megvannak, vagy helyi
tisztséget, a végrehajtás teljes jogkörével támogatással megteremthetők,de a for-
és felelősségével.Jogosítványaikat azért rások kiegészítésre szoruhak. -
kapják, hogy éljenek ís vele, védjék a A befektetés a Ligának is a játékosok
vétleneket és a szabályokat. Gyorsított eladásából térülhetne meg. Ennél a té-
ütemben kellene folytatni a professzioná- mánál arra is gondolni kell, hogy időbe

lis vezetési stilus meghonosítását akkor fel kellene készülni a kluboknak arra,
is, ha az sokszor ütközik az amatőr múlt hogyaBozsik program és a Góliát FC ki-
hagyományaival. Idejét múlt eljárásokat választó programján átjutott, előképzett

alkalmazni, bizottságosdit játszani, ügye- fiatalokat korszerű feltételek között tud-
ket tologatni, döntéseket halogatní, eg- ják fogadni. Fontos eseménynek kell ér-
zisztenciákat bizonytalanságban tartani tékelni a klubtanácsok megalakulását.
ellentmondás a professzionális sport Ez csupán az első kis lépés az átalakulás
naprakész versenyszellemével szemben. felé vezető hosszú úton, melynek állo-
Látni lehet, hogy "a kiskapus" megoldá- másait a jogosítványok fokozatos átadá-
sokhoz szokott magyar labdarúgás nem sa jelenti - majd.
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A jövő Ligájában a tulajdonosoknak
nem csak ellenfelet, hanem korrekt üzle
ti partnert is kell találniuk egymásban.
Vagyis akkorra a klubok tulajdonosainak
meg kell tanulniuk kettős szerepüket
egyeztetni, hogy bár hétvégeken ellenfe
lek, mikor is a megméretést a mérkőzés,

a sikert a másik legyőzése jelenti, de hét
közben tulajdonostársak és közös, jól fel
fogott érdekük a szórakoztató ipar e terü
letének gazdaságos és sikeres működte

tése, klub és válogatott szinten egyaránt.
Ez a kettősirányú felelős magatartás vár
hatóan csak azután alakulhat ki, ha a
klubok tulajdonosi szerkezete és anyagi
helyzete kellően megszilárdult, továbbá
képesek lesznek egységes szemlélettel
kézben tartani a sajátosan működő lab
darúgó piacot. Végezetül arra kell felké
szülniük, (felkésziteni őket) hogy idővel

a tulajdonosokból áll majd a Liga grémi
uma. Ekkortól várható el, hogy az adott
szó többet érjen, mint az irás. Az EU
csatlakozás után bizonyos sajátos elma
radt kérdések rendezését a Liga és a tu
lajdonosok különben is már csak "gent
lemen's agreement" -el szabályozhatják.

Ez a testület felvállal majd olyan dön
téseket is, amelyeket ma a Liga nem
mer, vagy nem akar. Egyébként hangsú
lyozni kell, hogya Liga léte és működé

se nélkül nincs esély arra, hogya ma
gyar labdarúgás válságos helyzetéből ki
lábaljon. A klubok életében, vezetésében
az elmúlt évtized második felétől komo
lyabbnak tűnő befektetők is megjelen
tek. Van, aki maradt és eleget tesz tulaj
donosi kötelezettségének, de többen
vannak, akik már ki is szálltak, újak jöt
tek. A változásokat a név és a mezfelira
tok cserélődése jól illusztrálja.

A tulajdonosok, a "fővállalkozók" a hi
rek szerint a gazdasági szférában sikeres
cégeik élén álló, üzleti érdekeiket mar
kánsan szem előtt tartó, "hidegfejű, kő

kemény, üzletemberek". Ennek ellent
mondani látszik az, hogy klubjaikban
másként viselkednek. A mérkőzéseket

követően előbb olvassák a tudósítást,
elemzík a tabellát, mint a főkönyvi kivo
natot. Ez a racionális tulajdonosi maga
tartással szemben csak egy kis szurkolói
attítűd volna? Tudják, olyan vállalkozást
vettek, vagy olyan üzletbe társultak vagy
működtetnek, mely indulása óta veszte
séges, ami abból adódik, hogy - cégeitől

eltérően a klubjában - ő is többet fizet az
alkalmazottainak, magasabbak a költsé
gei, mint a produktum iránt megnyilvá
nuló reális kereslet. "Elszaladtak az árak,
egyre nehezebb lesz teljesíteni", nyilat
kozta az egyik tulajdonos a játékosok
növekvő anyagi igényeire utalva. (Nap
Tv. 2002.)

Azt is tudják, hogy az évről-évre nö
vekvő kiadások miatt a szükséges keres-

letnövekedés híján esély sincs arra, hogy
számukra a labdarúgás rentábilissá vál
jon. Ám, ha nem törekszenek a veszte
ség megszüntetésére, a vállalkozás nye
reségessé tételére, - aminek kevés jeIét
látni - akkor egy irracionális tulajdonosi
magatartással állunk szemben, amely
nek nem csupán gazdasági vonatkozásai
lehetnek.

E helyzetet előidéző gazdaságtalan fo
lyamatokat a tulajdonosok megfordítani,
netán megállitani, de még csak fékezni
sem tudták. Ez a labdarúgás annyiban
professzionális, hogy a játékosok pénzt
kapnak érte, de a fizetőképes, eltartó kö
zönségét szórakoztató, a befektetők szá
mára nyereséget hozó produktummal
adós. Lehet, hogy ezt nem is várják tő

lük, mert több klubban úgy tűnik, hogya
közönség helyett a tulajdonosoknak ját
szanak. Pontosabban a tulajdonosok,
szponzorok, a hirdetők feliratokkal elől

hátul gazdagon dekorált szendvicsembe
reivé válnak. Labdarúgás mellett a rek
lámszakmában is tevékenykednek. Vagy
fordítva?

A változtatás esélyét már csak a Liga
tartja kézben, amelynek" ...alapvető cél
ja a hivatásos labdarúgás sportág köz
vetlen élvonalának üzleti - nyereségori
entált - alapon történő működésének

megteremtése" (MLL Alap-szabálya 4.§
1. bek.). Nem engedhető meg, hogya
klubok a továbbiakban is deficites átjáró
házként működjenek. A közelmúlt gaz
dag "hagyatékából" ezt a leckét tartom a
Liga számára a legkomolyabb kihívás
nak. A kiút gyanánt azonban azt az is
mert megoldást választotta, hogya vesz
teségforrások feltárása, okainak elemzé
se és kezelése helyett, több pénzt töltsön
a labdarúgás feneketlen hordójába.
"Megteremtettük a hazai futball gazdasá
gi alapjait", nyilatkozta a Liga leköszönő

igazgatója (Népszabadság, 2002-11
08.).

Időszerű lenne a félretett kérdéseket
elővenni és a már gazdag tapasztalatok
kal rendelkező tulajdonosokkal azokat
megválaszolni, valamint felderíteni azt,
hogya gazdasági alapok hol vannak és
miként funkcionálnak, mivel a klubok to
vábbra is "veszteség orientáltan" működ

nek.
Kérdés akad bőven. Ezek közül né

hány.
Miért van az, hogyalabdarúgásban is

megjelenő magántőke itt egy eltorzult pi
acot alakitott ki és működtet?

Mi az oka annak az eseményláncolat
nak, hogy a professzionálís labdarúgás
produktuma eladhatatlan, külföldön ver
senyképtelen, profitot nem hoz, sőt a be
fektetése is elvész a tulajdonosnak?

Meddig vállalkoznak még befektetők,

tudva azt, hogy minden szezon előtt fel

kell tölteni akiürült klubkasszákat (a fe
neketlen hordót), abban a biztos tudat
ban, hogy azt ismét fel kell majd tölteni?

Miként lehet, hogy eddig a professzio
nális labdarúgásban szerepelt közel 40
klub között egy sem volt, amely auditált
mérlegeredménye alapján osztalékot fi
zetett volna?

Milyen versengés az, ahol a győztes, a
bajnok épp úgy elveszti a pénzét, mint a
kieső, mely könnyűnek találtatott?

Végül: miért működik ma is olyan
költség érzéketlen módon a labdarúgás,
mint a rendszerváltás előtt, vagyis akkor
mi változott az elmúlt tizenkét év során?

Irányt és lendületet adhat az útkere
séshez, hogy az UEFA, már a közeljövő

ben, csak olyan csapatok indulását ki
vánja engedélyezni az európai kupák
ban, amelyek nyereséges gazdálkodást
tudnak felmutatni. Vagy az, hogy európai
labdarúgó nagyhatalmak - spanyol,
olasz és német klubok is - foglalkoznak a
kérdéssel, mert a növekvő költségek
már a gazdagok működését is veszélyez
tetik, a szegé~yeket pedig versenyképte
lenné teszik. ük a "salary cap" (a fizeté
si sapka) átvételének lehetőségeit, mű

ködésének körülményeit is tanulmá
nyozzák, amely az USA-ban már bevált.

Ez nem csupán egy fizetési limit, ha
nem egy logikus, összetett szabályozó
rendszer, amely kiterjed a sportág több
összetevőjére. A gazdasági fékein túl a
másik eredménye a klubok játékosállo
mányának erejére gyakorolt nivelláló ha
tása, mert csökkenti a gazdag klubok
felvásárlási esélyeit és az azonosa bb erő

viszonyok között pedig már nagyobb a
szakmai munka jelentősége.

Előrelátónak bizonyulnak a G-14-ek
(az európai szuperklubok társulata), me
lyek már évekkel megalakulásuk előtt

keresik és szabályozni kívánják piacuk
működését. így például az üzleti forga
lom 70 %-ban kívánják meghatározni a
kifizethető bérek nagyságát egy - egy
klubban.

Összevetve a két törekvést, azt látni,
hogy az európai irányzat új utat keres:
szabályozott, ellenőrzött piacot működ

tetni, megállitani a túlköltekezést. Ideha
za a reformerek most erősitenek rá har
madszor arra a szabadpiacra, amely né
hány év alatt két izben vitte csődbe a
klubok nagy részét. Kérdés: hol itt a re
form, és miért nem Európa felé hala
dunk?

A tulajdonosok az irányitás mellett
mindenütt vállalják, hogy fontos kérdé
sekben - szakmai döntésekben, a csapat
kézbentartásában, átigazolási ügyekben,
az edzők munkájának megítélésében 
"besegitsenek" a vezetésnek. így válhat
nak aztán előbb vagy utóbb a mened
zserek, a szakalkalmazottak kifutókká,
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ügyet, pénzt, döntést nemigen bíznak rá
juk. Felbukkantak az amatőr korszak
mentőövei is, mint a rápénz, a rápihenés,
összetartás.

Többéves fejlesztési tervet, a megva
lósítás ütemezését, ehhez szükséges
csapatépítést, türelmet alig látni. Fő cél
általában - ma nyerjen a csapat! A ve
zérelv - felülről építkezve mielőbb ered
ményt elérni, keveseknek kijutni a nem
zetközi kupákba, ahol a költségek meg
térülésére lehet számítani. Gyakorta vá
sárolnak faragós vagy kiöregedő légió
sokat, mint sem hogy vállalnák a fiata
lok szerepeltetését, akikből egykoron a
válogatott is profitálhatna, ha idejekorán
extra képzést és szereplési lehetőséget

kapnának.
Ezt a kérdést is lehetne elemezni, mert

a veszteséges és sikertelen klub labdarú
gás keresztezi a válogatott érdekeit, a jö
vő céljait. Néhány klubnál a játékosokkal
való gazdálkodásra, az adás-vétel indo
kaira a kívülálló sokszor nem talál ma
gyarázatot. A nemzetközi szereplésre es
élyes klubokban pedig, mintha csökkent
volna az ez irányú ambíció, mert inkább
eladók, mint vevők a játékos piacon.
Akikre pedig már níncs szükségük, azok
kal már nemigen állnak szóba. Időbe fog
telni, mikorra a klubok konszolidált vi
szonyokkal, korszerű feltételekkel, kon
cepciózus vezetéssel az ország labdarú
gó sportjáért átérzett felelősséggel az
MLSZ és az MLL partnerei lesznek.

Érdekes jelenségnek tartom, hogy
egykori neves játékosaink tulajdonos
befektetőként kerülik a professzionális
labdarúgást, helyette az üzleti világ más
területein tevékenykednek.

A játékosok

Az állomány értékét a válogatott sze
replése nyomán közzé tett FIFA rangsor,
a külföldön játszó légiósaink és a kupa
csapatok nemzetközi eredményessége
tükrözi, Egy évtizede még olyan légióso
kat is adtunk erősebb bajnokságok pati
nás klubjaiba, akik egyből beilleszkedtek
és a válogatottnak is biztos pontjai vol
tak. Még egy nemzetközi klasszis, több
szörös világválogatott is akadt közöttük.
Volt kupasikerünk is, egy csapat képes
volt bejutni a BL-be.

Ma az jelent osztatlan elismerést, ha
egy-két fíatal légiósunk néhány küzdel
mes esztendő után a miénknél erősebb

bajnokságban megkapaszkodík, netán
biztos csapattaggá válik. Azt azonban
látni, hogy beilleszkedésük nem olyan
zökkenőmentes, mint az elődöké volt.
Nem voltak felkészülve arra a labdarú
gásra, amit ott játszanak, pedig átigazo
lásukkor hazai csapataik biztos tagjainak
számítottak. Tehetségük és bizonyára

akaraterejük segítette át őket a színvonal
különbségen. Rájuk meghatározó szerep
várna most is a válogatottban.

A nálunk játszó idegen állampolgársá
gú külföldi légiósok szerződtetésének

hátterében a következő meggondolások
állhatnak: kerülje el a csapat akiesést;
majd másutt, juttassák a hazai élvonalon
át a nemzetközi porondra a klubot, végÜl
ez idő alatt emelkedjen tudásuk szinvo
nala és eladási áruk. E két utóbbi elvá
rást, még külön-külön sem teljesítették
egyik klubban sem. Ugyanis az FTe BL
sikerének főszereplői hazai játékosok
voltak, másrészt sztár gázsiért légióst
még el nem adtak. A látványlabdarúgás
elmaradását már ne is firtassuk. Ennyit a
tudásukról és a játékerejükről.

Figyelemre méltó, hogyalégiósok
többségükben olyan országokból jöttek,
amelyek a FIFA rangsorban a magyar
válogatottat megelőzik. Ezek a játékosok
a visszalépést feltételezhetőena hazájuk
nál magasabb kereseti lehetőség miatt
választották. Vagyis a gyengébb produk
tumot nyújtó magyar labdarúgás többet
tud fizetni, mint hazájuk eredményesebb
labdarúgása?

A más labdarúgó kultúrákon felnőtt és
más stílust képviselő légiósok - kevés ki
vételtől eltekintve - inkább kiáramló
pénzt jelentenek a magyar labdarúgás
számára, mint segítséget a talpra állás
hoz.

A légiósok árát a klubok többsége az
utánpótlásra fordítandó összegekből ta
karítja meg, s ezzel még játéklehetőséget

is vesznek el a fiatalok elől.

A légiósok számára vonatkozó korlá
tozás feloldása a szakmát, a játékosokat
váratlanul érte. "Ritkán kérdeztek, és
már jó ideje mindegy, mit mondtunk.
Szerintem úgy gondolták, hogy semmi
hasznát nem vehetik a tudományunk
nak." - nyilatkozta Hidegkuti N. azokra
az időkre a '60-as évekre utalva, amikor
az aggasztó jelek kezdetek mutatkozni.
(A Játékos 2002. 1.-11. sz.)

Ha már mostanában sem kérdeztek,
bölcs dolog lett volna legalább egy tanul
mányt készíteni, összevetni a nálunk ed
dig megfordult légiósok költségeit az
eredményességükkel, a sportág felemel
kedésében játszott szerepükkel, azzal,
hogy milyen nyomot hagytak a magyar
labdarúgáson?

Tévedés ne essék, olyan légiósokra,
akiktől tanulni lehetne, természetesen
nagy szükség volna. De mi várható a
nemzetközi játékos piac maradékának
szerződtetésétől? Bizonyára tévútra ve
zettek olyan példák, hogy neves nyugat
európai klubokban 9, sőt 11 (!) légiós is
játszott már egy időben, egy klubcsapat
ban, mert ettől még ott törődnek az után
pótlásukkal is.

Ennek bizonyítéka, hogy ezen nemze
tek válogatottjai a megmérettetést jelen
tő piacon, a Vb-én most is ott voltak. Kö
zülük azok, amelyek várakozás alatt sze
repeltek, ott azonnal el is kezdték a légi
ós kérdést vizsgálgatni. A játékosok a
hazai bajnokságban három csoportba
sorolhatók, úgy, mint húzóemberek, a
csapat kiegészítő-tartóemberei,valamint
a már NB l-es szerepléshez jutott, vagy
arra esélyes fiatalok.

A húzóemberek, főszereplői a játék
nak, csapataik legjobbjai, az edzők tá
maszai, szurkolók kedvencei. Képzett,
általában sportszerű magatartást tanúsí
tó játékosok. Sokat tudnak a labdarú
gásból. Ám a technikai elemek végrehaj
tásának gyorsasága, cselekvéseik dina
mizmusa, küzdő - és állóképességük, az
egy-egy elleni támadó-védőjátékuk ha
tékonysága, és ami nagyon fontos elvá
rás, tudásuk, vagyis jó teljesítményük
megismétlésének gyakorisága elmarad a
nemzetközi szinttől.

Közülük kerülnek ki a válogatott és a
ligaválogatott hazai tagjai. Egy kiemel
kedő játékos van közöttük, aki sok je
gyét magán viseli a magyaros játékstí
lusnak, korelnöke annak a kis csoport
nak, akiktől időnként látványos megol
dást is láthatunk, és akik el tudnak dön
teni mérkőzéseket. Erősebb bajnokság
ban nem mérette meg magát, pedig bi
zonyára helyt állt volna. A válogatott sze
repléstől korán visszavonult. Ugyanak
kor azt látni, hogy vele egykorú, sérülé·
sekkel teli dúsgazdag világsztárok kere
sik a kapitányaik kegyeit, hogy még
egyszer-kétszer elénekelhessék a him
nuszt a címeres mezben társaikkal
együtt a zöld gyepen. Igaz, ők a nemzet
sikeréért, s egyúttal a halhatatlanságért
futballoznak.

Többen várnak külföldi szerződésre.

Játéktudásuk, felkészültségük - ezzel el
adási áruk és beilleszkedésük esélye is 
növelhető lenne, ha vállalnának egy szá
mukra szükséges, speciális felkészítő

edzésmunkát, mivel az ő fejlődőképessé

gük még nyitott kell legyen. Bátoritásul
annyit, hogy a világ élvonalába tartozó
labdajátékok sztárjai (nem csak labdarú
gók) között terjed az a gyakorlat, hogy
edzettségi állapotukat, formájukat a klub
nyújtotta Jehetőségen túl maguk is elle
nőrzik és gondozzák. Szakmai karrierük
érdekében saját költségükön foglalkoz
tatnak például orvost, erőnléti edzőt, gyú
rót, operatőrt, elemzőt, tanácsadót, stb.,
attól függően, kinek mire van szüksége.

A magyar játékosok között nincs gya
korlata annak, hogy jövedelmükből

visszaforgatva az edzéseken túl önma
guk is egyengessék pályafutásukat.
Nálunk még minden a klubok keretein
és lehetőségein belül történik. Számuk a
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külföld re távozók miatt a hazai bajnok
ságban nem gyarapszik, a hazatérő légi
ósok többsége inkább már csak levezet.
A húzóembereknek kellene többségbe
kerülni legalább az élvonal csapataiban
ahhoz, - mint ahogy az régen is volt 
hogya fejlődésre gyakorolt hatásuk,
egymást segitő tevékenységük, összjáté
kuk a színvonal emelkedésében, az ered
ményességben megmutatkozzon.

A kiegészítő-tartó emberek, az a de
rékhad, amely túlsúlyban van a hazai
bajnokságban, így annak színvonalát is
meghatározzák. Kétféle típus különböz
tethető meg: akik megfelelő alkati, ké
pességbeli adottságaik mellett képzett
séghiányosak, a labdarúgásból a szüksé
gesnél kevesebbet tudnak, valamint
akiknek képességeik szabnak határt a
labdarúgó tudásuk eredményesebb kifej
tésében.

Ezek kiválasztási és oktatatási hiá
nyosságokra vezethetők vissza. Együtt
indultak és járták a labdarúgás iskoláját
a mai húzóemberekkel, válogatottakkal.
Ök is igyekeztek mindent megtenni, amit
az edzőik megköveteltek, hogy labdarú
gók lehessenek. Nekik is ajánlottak szer
ződést. Elfogadták. Tehetségükből és fel
tételeikből, mely pályájukat megszabta,
ennyire tellett. A szerződésben foglalta
kat betartják, ma nincs sztrájk vagy nyilt
ellenszegülés a munkával szemben.

Sőt, e kategória játékosainak becsvá
gya, akaratereje jelentősen hozzájárult az
utóbbi időben ahhoz, hogy növekedett a
futóteljesítmény, az iram, a küzdelem, az
esemény és ezzel együtt a szabálytalan
ságok száma a hazai élvonalban. Az oly
sokak által remélt felemelkedéshez
azonban ez még kevés, ahhoz a labdarú
gásból is többet kellene tudni.

A felnőttkori technikai utóképzés, hi
bajavítás köztudottan idő és feltétel igé
nyes feladat. Ebben a korban az új moz
gásingert befogadó képesség csökken,
és a gondos szakmai munka mellett is
határt szabhat a remélt eredményesség
nek. Közülük a válogatottba, külföldre
nemigen, a húzóemberek közé inkább
juthatnak, átigazolásuk esetén státuszuk
változhat. Többségük már felmérte tu
dásszintje és képességei értékét, fejlődé

se esélyeit, ennek következtében a nagy,
távoli célok közeli egzisztenciális kérdés
sé szolidulnak, azzal a fő törekvéssel,
hogy minél tovább őrizze pozicióját a ha
zai játékos piacon. Változások inkább at
tól várhatóak, ha a belépő fiatalok egész
séges állomány cserélődést indítanak el.

A fiatal tehetségek, a professzionális
labdarúgás iránt elkötelezett labdarúgók
közül egyenlőre kevesen tudnak még a
hazai bajnokságban is egyből az első

csapat játékosává válni, ezért versenye
zési, beépülési esélyeik ígen mérsékel-

tek. Még az olimpiai válogatottak közül is
csak négy játékos jut klubjában biztos
szereplési lehetőséghez, a többiek epizo
disták - nyilatkozta edzőjük. Az időnként

felbukkanó javaslatokkal, a fiatalok ad
minisztratív úton előírt szerepeltetésével
még sem lehet egyet érteni, mert az a tu
lajdonosi, munkáltatói jogok korlátozá
sát jelentené. Majd jön a karriert vesz
élyeztető csapda, a fiataloknak is azt az
edzésmunkát kell végezniük, amit a csa
pat céljai a szinten tartáshoz, a holnapi
győzelemhez megkívánnak.

Az "edzés után a mester néha kint ma
rad ezt-azt gyakoroitatni velem". Ma már
az oly fontos, körültekintő, egyéni kép
zés helyett ez mosolyt vált ki, mikor már
a labdarúgás is oktatott játékká vált. Né
hány klub próbálja követni a nemzetközi
gyakorlatot, és néhány további törődik

évek óta átlagosnál több figyelemmel és
anyagi ráfordítással utánpótlásának ne
velésével.

Van azonban olyan klub is, amely
évenként egy labdát és egy-egy garnitú
ra szerelést biztosít egy utánpótlás csa
pat számára. Hallani olyanokat is, hogy
szülők külföldi klubokba menekítik te
hetséges gyerekeiket a hazai klubok
elégtelen körülményei elöl. Ez van az NB
l-ben. Lejjebb földes pályák, kopott sze
relés, a mai lakáskultúrát el nem érő öl
tözői komfort, lelkes szülői támogatással
működő csapatok, helyenként néhány
elkötelezett edző, vagy lelkes apuka.

A magyar labdarúgás tehetségeinek
sorsa, jövője döntő többségében olyan
klubok belügye, ahol a korszerű nevelési
elvek, kellő akarat, figyelem, anyagiak
és az átlagos feltételek hiányoznak. Az
NB l-es klubok utánpótlás nevelés hely
zetét bemutató írásból az tűnik ki, hogya
sportág számára elviselhetetlenül na
gyok az eltérések. (Nemzeti Sport 2002
03-21.)

A játékosok szemléjénél szomorúan
kell megállapítani, hogya sportág hat
évtizedet átfogó klasszisainak sorozata
megsza kadt. Onkényesen kivá lasztva, a
Schlosszer, Orth, Sárosi dr., Puskás, Al
bert, Nyilasi, Détári neveknek ma nincs
folytatása.

Az edzők

Manapság az élvonalban megforduló
edzők többsége kellő sportági múlttal,
szakmai tudással, tájékozottsággal,
kompromisszum készséggel és az előírt

szakképzettséggel rendelkeznek. Vannak
olyanok is, akik neves külföldi főiskolán

szereztek diplomát. Fokozatosan jutnak
szerephez újoncok, fíatal edzők, olyanok
is, akik - síkeres NB l-es, válogatott, sőt

légiós karrier és tapasztalatok után - be
lülről megismerve a jelenleg eredménye-

sebb országok labdarúgó kultúráját kez
dik meg a szakmai munkát idehaza.
Nyelvismeretük, a gazdag képzési lehe
tőségeik, kapcsolataik jóvoltából tudás
vágyuk kielégítésének nem lehetne hatá
ra ahhoz, hogy a generációváltás biztos
pontjai legyenek. A közelgő EU csatla
kozás után elsősorban nekik nyil hatna
Jehetőségük arra, hogy ismét dolgozza
nak, - már idehaza sikereket felmutatott
- magyar edzők Nyugat-Európában.

Egyesek bemutatkozása rosszul kez
dődött, hamar fel kellett állniuk a kispad
ról. Az edző k nyilatkozataiból le lehet
szűrni, csapataik játékán is látni, hogy
ma is vannak olyanok, akik még az arra
nem éppen alkalmas játékos anyaggal is
próbálnak közeledni a korszerű labdarú
gáshoz és vannak, akik a kockázatmen
tes kitaposott utat járják. Kitűnik: ki az,
aki nézi, s ki az, aki látja is csapata mér
kőzését, és higgadtan kézben tartja a le
játszást, ami külön tudománya az edzői

munkának.
Előfordult már olyan is, hogy riporte

rek és szakkommentátorok, de néha a
nézők is hamarabb vontak le következte
téseket, mint az edző. Az edző k nem
csak szakmailag fejlődtek. Megtanulták,
hogy a klub-tulajdonos a munkáltató,
neki vannak játékosai, alkalmazottai,
szabad keze, azokkal kell dolgozniuk,
akiket szerződtettek, olykor megkérde
zésük nélkül. Ha pedig szezon közben
valakit eladnak - hát eladják. Tudják,
nincs, aki ki akarna vagy merne állni ér
tük, ha az ingyenjegyes szurkolók ki
kezdték őket.

Fontos lenne az edzői gárda egységes
szemlélete a fő kérdésekben, biztonsága
a távlatokban és állandó szakmai megú
julásuk is. Ennek a helyzet most nem
kedvez, az edzők a mának és maguknak
kénytelenek dolgozni. Sem anyagilag,
sem erkölcsileg nincsenek érdekeltté té
ve abban, hogy a válogatottba nevelje
nek, külföldre készítsenek fel játékoso
kat. Ma sincs a klubokban kapaszkodó
juk, szakmai kérdésekben konzulensük,
partnerük, kellő orvosi, tudományos,
műszaki hátterük.

A klubok korszerűtlen munkafeltéte
lekhez, többnyire a játékosállomány ere
jét meghaladó, anyagi lehetőségeiketki
merítő, olykor túllépő célokhoz keresnek
edzőt. Az edző k a szerződésük aláirása
kor nincsenek alku pozícióban, s az irre
ális kivánságlistákat is bevállalják. Akik
fontolgatják a teljesithetetlen ajánlatot,
hamar süllyesztőbe kerülhetnek. Ritkán,
- de azért hallani -, hogy olykor neves
edző, ismert szakember inkább kivár,
minthogy kaland hoz adja a nevét.

Nehezíti helyzetüket a vezetés és a
közönség gyakori, egymást erősítő

türelmetlensége, ami gyakran cselekvési
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kényszerbe sodorja az edzőket. Kevésbé
köztudott az összefüggés, amely a játék
sajátosságaiból, gazdag technikai, takti
kai tárházából fakad, mi szerint a csapat
játékok közül a labdarúgás igényli a leg
több időt és információt ahhoz, hogy az
edző játékosait megismerve rakja össze,
készítse fel csapatát, tervezze meg an
nak játékát. Az idő és információ hiány
következtében nagyrészt szerencsejáté
kot kell játszaniuk, ami vagy bejön, vagy
nem. Amikorra megismerné csapatát,
többnyire már a lelátón áll, vagy egy má
sik kispadon ül, ahol azzal van elfoglalva,
hogy megismerje új csapatát.

Sok helyen a rövidtávú edzői terveket
sincs idő megvalósítani. Nem számít ko
rábbi siker, érdem, klubhoz tartozás, elég
egy-két váratlan eredmény, a "válság
stáb" máris összeül, következtében a
szakmai stáb húzza a rövidebbet, bár a
tinta olykor még meg sem száradt a szer
ződésükön. "Teljesen kiszolgáltatott
helyzetben vannak az edzők. A tulajdo
nosok akár igaziak, akár csak annak lát
szanak, nem értenek a futballhoz, vezetői

válság van, " nyilatkozta egy volt sokszo
ros válogatott labdarúgó, aki már az
edzői sorsot is megismerte. (Nemzeti
Sport 2002-09-04.)

Olykor azonban a siker sem jelenti a
folytatást. Ennek legkirívóbb példája - a
közelmúltban többet is találunk ilyet -,
hogy az NB l-es bajnokságot nyert csa
pat edzője, lett légyen egykori szövetségi
kapitány, mesteredző, vagy a klub sok
szoros válogatott, netán világválogatott
neves labdarúgója, avagy csak egykori
játékosa, kivülről jött edző, egyre ment, a
következő szezonban már nem ült a kis
padon, vagy nem töltötte ki szerződése

idejét, vagy lejárta után nem marasztal
ták.

Az élvonalban emlékezetes hosszú
időt, mint egy hét évet utoljára Várhidi
Pál az Újpest egykori válogatott játékosa,
majd későbbi szakvezetője töltött a kis
padon, ez idő alatt nyert négy magyar
bajnoki címet és jutott egy ízben BEK
elődöntőjébe. Vagy Verebes József a ké
sőbbi szövetségi kapitány, aki egykoron
a Győri ETO-nál öt évig volt vezetőedző,

és végzett minden évben dobogós he
lyen, nyert két magyar bajnokságot,
szerzett két ezüstérmet, egy bronzérmet
csapatával.

Vajon kinek, mikor, és melyik klubban
lesz esélye arra, hogy őket túlszárnyalja?

A 2001-2002 évi, valamint a most fo
lyó NB l-es bajnokságban szereplő csa
patok közül csak a Videoton FC és a ZTE
edzői posztján nem történt váltás - idáig.
Egyedül a Dunaferr SE mestere töltötte
ki szerződése idejét. A többi 9 csapatnál
14 edző fordult meg a szezon végéig. Kö
zülük az új, 2002-2003 szezonba , már

csak 4 edző vitte tovább csapatát. (Bé
késcsabai EFC, Győri ETO FC, FTC, Si
ófok FC). A 13. forduló után 4 klubnál,
már is cserélődött az edző személye.
(Békéscsaba EFC, Kispest-HFC, Matáv
Sopron FC, Újpest FC) Összesitve, a 14
klubnál a 17 hónap alatt az átmeneti be
segitőkkel együtt 54(1) edző ült a kispa
don.

A Magyar Edző c. folyóirat 2002/1.
számában Dubecz József "A terhelés, az
edzés optimalizálása - elsősorban csa
patsport szempontú megközelítésben."
cím alatt többek között a következőket

írja: "egy játékrendszer kialakításának
versenyszinten eredményes megjeleníté
séhez, (pl. labdarúgásban) akár 7-9 hó
nap közös sulykolási, gyakorlási időre is
szükség van. Ezért vannak rendkívül ne
héz helyzetben azok az edzők, akik nagy
külső nyomásnak vannak kitéve azért,
hogy mindenáron és mindig nyerjenek
versenyzőikkel, mert nincs idejük igazá
ból a csapat szempontjából legracionáli
sabb építkezésre, ha meg akarják tartani
posztjukat. .. " - utal a szerző német ed
zőknek nemzetközi szinten is megerősí

tett tapasztalataira, majd fogalmazza
meg a magyar labdarúgó edzők dilem
máját is.

Egy csapatot hosszabb távra felépíte
ni, támadó és védő játékát összerakni,
elérni, hogy az edzéseken tanultakat
rendszert jelentően megvalósítsák, a
mérkőzésen hasznosítsák - évekbe telik.

Mostanában divat lett külföldi edzőket

is alkalmazni, feltehetően a tőlük várha
tó csodatevés reményében. Ök is, mint a
légiós játékosok, más iskolán nőttek fel
és más labdarúgó kultúrát képviselnek.
Voltak olyanok is, akik az itt töltött idő

alatt a hazai ellenfeleket, sőt volt, aki a
játékosait sem volt képes megismerni.
Nem sok nyomot hagytak maguk után,
inkább csak helyet vettek el edző ink elől.

Semmí olyat nem produkáltak, amit a
hazai edzők előttük, vagy utánuk ne ér
tek volna el. Annyi felkészült, hazai
edzőnk mindíg lesz, amennyi a néhány
tehetősebb klub célkítűzéseihez szüksé
ges, akik a hazai labdarúgást és az azt
körülvevő viszonyokat minden külfölditől

jobban ismerik.
A labdarúgásban az edző kérdés, már

régóta nincs a helyén, ez is a hagyaték
része, bár az utóbbi évek jutatták mély
pontig a helyzetet. Itt nem az edzők eg
zisztenciális veszélyeztetettsége a fő

probléma, mert a jobbaknak mindig jut
(?) kispad. A profiligából önhibájukból
kihullók helyére jöjjenek csak újak, fiata
lok az egészséges cserélődésre szükség
is van.

A fő probléma az, hogy az egy-két
éves időtartamú, ráadásul ki nem töltött
szerződések eleve kizárják, hogy az
edzők hosszabb ráfordítási időt igénylő

célokat tűzzenek ki, távlatokba tervezze
nek, és olyan munkát végezzenek, ame
lyek a reform céljait is szolgálnák.

Ez az egyik oka annak, hogy lemara
dásunk újra termelődik.

Egyébként mintha tovább csökkent
volna a szakma tekintélye és szerepe ide
haza, holott külföldi példák bizonyítják,
hogy kellő tudással, tapasztalattal, inven
cióval rendelkező edzők ma is tudnak
újat hozni, sikert eredményezőmódszere
ket kidolgozni - ha hagyják őket nyugod
tan tevékenykedni. Azt is látni, hogy jól
felkészített és összerakott csapatok ver
senyképesek tudnak lenni az edzői hoz
záértés révén, a gazdagabb klubok jól
összevásárolt csapataival szemben. Kö
zeli, hazai példa volt erre a Vác FC és a
ZTE bajnoki, valamint a MU elleni sikere.

A reformot irányítók ennek eddig nem
sok figyelmet szenteltek, még egy mel
lékmondatot sem szántak rá. A klubok,
de a Liga is belügynek, egyszerű munka
jogi kérdésnek tekinti az edzők szerződé

sének felbontását, gyakori cserélődését.

Ha a klub kifizette a távozót, jöhet az új
edző.

Nem hallani, hogya szakma egyetem
legesen, vagy tekintélyes nagyjai Iobbiz
tak volna ebben a kérdésben, amely
megfosztja őket attól, hogy alkossanak,
hogyareformban nekik szánt feladato
kat teljesítsék.

Amennyiben ezt a kérdéskomplexu
mot, az edzők ügyét az MLSZ, az MLL, a
klubok nem tudják rendbe tenni, akkor a
szakmai megújulásnak nincs esélye.
Egyébként a sportág szakmai reformjá
nak ügyét is a Ligának kell kézbe vennie
megértetve a tulajdonosokkal, klubok
kal, hogy az tovább nem halasztható.

Úgy vélem, kellő feltételek és bizton
ság esetén az élvonalbeli edzők többsége
képes lesz megfelelni a szakmai elvárá
soknak. Ám a sportág felemelkedését a
vázolt okok miatt nem egyedül tőlük sza
bad várni. A jövő sokkal inkább az után
pótlást nevelő edzők, és, bármily furcsá
nak is tűnik, a tulajdonosok kezében van,
mert a célokat ők határozzák meg, az
eszközöket ők biztosíthatják.

A játékvezetők

Az ő szerepük is csökkent a sportág
nemzetközi porondján. A visszavonulá
sok is gyengítették az utódok helyzetét.
A vb-én, ahol nem rég neves játékveze
tőnk döntőt(!) vezetett, ez évben egyet
len partjelző képviselt bennünket. A ha
zai bajnokságban is voltak (és lesznek is)
kedélyt romboló ítéletek, de olyan sú
lyos, részrehajló tévedések, mint a vb
én, nem történtek.

Idehaza a fő kérdés napjainkban
nem is a bíráskodás minősége, hanem az
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hogy miként tolerálják a játékvezetők azt
a régóta közkedvelt, közönségcsalogató
hagyományt, hogy alig van olyan mér
kőzés, ahol ne gyaláznák, sértegetnék
őket emberi mivoltukban is, illetve, ho
gyan tudják megfékezni az ambiciózus,
de képzetlen közönség kedvenceket. Eh
hez mostanában lényegesen több muni
ciót szolgáltatnak a játékosok. A koráb
ban emlitett fejlődés káros mellékhatása
ként több a szabálytalan ütközés, a siker
telen (lábra menő) szerelési, labdaszer
zési kísérlet, az indulat, a reklamáció és
kevesebb a szabályok tiszteletben tartá
sára való törekvés.

Még a fegyelmezett magatartást ta
núsító edzők sem igen vállalkoznak ar
ra, hogy a tulajdonos alkalmazottjait
rendre intsék, amikor képzetlen, neve
nincs játékosok magukból kikelve rek
lamálnak a játékvezető ténykedése el
len, tüzelve ezzel a közönséget. A tulaj
donosokat, hirdetőket sem igen zavar
ja, hogy reklámhordozóik a tv jóvoltá
ból ország világ előtt kocsmai stilusban
társalognak, miközben cégét reklámoz
zák. Ezek a jelenségek nem játékveze
tőí problémák, de rajtuk csattan a sze
replők képzettségének és fegyelmezett
ségének hiánya.

Igy bővíthető ki a mai labdarúgás
meghatározása, amely amellett, hogy si
kerekben szerény, már idehaza is eladha
tatlan, működésében veszteséges, kül
földön versenyképtelen, körülményeiben
korszerűtlen, megjelenítésében triviális.
A játékvezetők segitséget a pályán sen
kitől sem kapnak, az edzők, a csapatka
pitányok, a kispadon ülők általában nem
akkor szólnak, amikor kellene.

A sípos emberek bizonyosan nem lesz
nek a magyar labdarúgás fejlődésének

akadályozói és remélhetően - független
ségük kell legyen a garancia rá - támo
gatott csapatok karrier egyengetői sem.

III.

A kiút

Az utolsó vb szereplésünk óta eltelt
időszak romló mérlegét megvonva azt
tapasztalni, hogy az élmezőny tu
dásszintje csökkent, a húzóemberek, lé
giósok száma, játékereje stagnál, az
utánpótlásból felkerü[ők az állomány
egészséges cseréjét nem tudják elindíta
ni, az edzők máról holnapra dolgoznak, a
tulajdonosok tőkeereje nem érí el a szük
séges mértéket. Akkor vajon mi indíthat
ta volna el az oly sokak által sürgetett és
remélt fejlődést? Mi kényszeríthetné a
professzionálisnak nevezett "megélheté
si" labdarúgást arra, hogy önszántából
változzon?

A magyar labdarúgás talpra állitására
az idők folyamán felbukkant néhány jó

szándékú, de a feltételeket hiányoló,
vagy a sportág fogadókészségét nélkülö
ző, összefogásra, többletmunkára buzdí
tó, ám mindig megrekedt kezdeménye
zés. Az alapállás az volt, hogy "nincs ko
molyabb lemaradás, egy kis odafigyelés
sel, több támogatással (pénzzel)", a ba
jok gyorsan orvosolhatók.

A dilettantizmus szülte optimizmus,
régi ismerős a magyar labdarúgásban,
napjainkban is akadálya a realitások fel
ismerésének, a kitűzött célok következe
tes megvalósításának. Elég néhány
gyengébb ellenfél, vagy váratlan győze

lem, eredmény "együtt van a gárda,
nagy kedvvel játszottak a fiúk, megin
dult valami, jó úton haladunk" hallani
azoktól, akik ilyenkor elégedetten tekin
tenek körül és dőlnek hátra a díszpáho
lyokban.

Sikerre persze szükség lenne. Ezzel
szemben az UEFA az elmúlt öt szezon
teljesítményét értékelve a mi bajnokcsa
patunkat is visszaminősítette. Ezért
2003-tól a BL-ben már a selejtező első

fordulójában pályára kell lépnie. Az okok
abban keresendők, hogy még a hazai já
tékosállományból sem tudtak bajnok
csapataink kellően erősíteni. A játékere
jük ugrásszerű emeléséhez szükséges tu
dású légiósok számunkra megfizethetet
lenek. Végül, ezt a színvonal különbsé
get, mint a példák mutatják, edzésmun
kával, lelkesedésselledolgozni már nem
lehet.

Hirtelen javultak viszont válogatottunk
esélyei a 2004-es Eb selejtezőjében, me
lyen 1972 óta nem jutottunk túl. Mint a
2008-as Eb rendezésére pályázó ország
labdarúgásának, - függetlenül attól, ki
kapja meg a jogot - illene bizonyítani,
méltó már a jelentkezésre is. A váloga
tott költségei szolidabbak, biztosíthatók.
A keretben jelenleg többségben lévő ha
zai játékosok (kiegészítve néhány fiatal
lal) teljesítményét különmunkával, a klu
bok támogatásával tovább lehetne nö
velni. A válogatottnak, a hazai játéko
sokból álló ligaválogatottnak a holt sze
zonban minél több szereplési lehetőséget
kellene biztosítani.

A jelenlegi reformtörekvések mögött
most először állnak olyan erők és feltéte
lek, amelyek reális esélyt ígérnek a lab
darúgás megújításához. Van új MLSZ,
MLL, EB pályázat. hitel, stadionrekonst
rukció, üzletrész vásárlás, Bozsik prog
ram, egyre több vállalkozói tőke, bőkezű

szponzorok, hirdetők.

De vajon mi lehet a koncepció? A fel
adatok sorrendjében, mintha előnyt él
veznének azok, amelyek mögött pénz is
van, látványos és gyors eredményeket
ígérnek, de a labdarúgásra, csak később

és közvetve lehetnek hatással, ám a FIFA
rangsorban azoktól előbbre lépni nem fo
gunk. Hátrább kerültek, vagy érintetle-

nek maradtak azok a feladatok, amelyek
nem látványosak, többéves következetes
munkát igényelnek és nincs biztosíték
arra, hogya remélt sikerek gyorsan je
lentkeznek, mert a sport, a labdarúgás
már csak ilyen. Ugyanis kevesebbet hal·
lani a fontossági sorrendben mindent
megelőző és évtizedek óta halogatott
szakmai munka és utánpótlás nevelés
bepótolandó reformjáról, feltételeinek
megteremtéséről, a klubok fogadókész
ségéről, az ott kialakítandó műhelyekről.

Valódi előrelépést korszerűen kiválasz
tott, nevelt, oktatott és felkészített gene
rációtóllehet remélni. A sokat hangozta
tott utánpótlás nevelés reformja az
egyetlen esély a felzárkózáshoz. A benne
dolgozóknak azonos szakmai elvek alap
ján, éveken át tartó színvonalas nevelő

oktató munkájára lenne szükség ahhoz,
hogya mai kornak megfelelő felkészült
ségű labdarúgókat neveljenek.

Az utánpótlás korú játékosok a válo
gatottban már szem előtt vannak, ez
azonban még kevés. Különös figyelem
mel és újszerűséggel ke!lene az elkötele
zett, tehetséggel és ambícióval rendelke
ző, a professzionális labdarúgás iránt ér
dekelődő fiatalok karrierének segítésével
foglalkozni a klubokon kívül is. Meg le
hetne kísérelni egy újfajta keretek között
történő, a kluboktól független extra kép
zést is az MLSZ vagy a LIGA égisze alatt,
esetleg vá!lalkozásban, neves szakembe
rek közreműködésével, korszerű feltéte
lek között a résztvevők költségtérítésé
vei, magánjogi szerződés keretein belül
elindítani.

Amennyiben a sorrend nem változik, a
szakmai megújulás nem kap elsődleges

támogatottságot, akkor nem történik
más, mint az oly sokak által már koráb
ban is szívesen mutogatott labdarúgá
sunk Patyomkin-falujának kiglancolása.
Aztán gyönyörködhetünk a szép stadio
nokban, a beléptető rendszereken, a
koncerteken - a játék helyett.

A FIFA, UEFA ajánlásai, amelyek a
sportág nemzetközi fejlődésének jegyeit
összegezik, igen fontosak, ám minden
tradícióval rendelkező országban ötvözik
azt a hagyományaikat megjelenítő já
tékstilusukkal. Nekünk is meg kellene
határozni, hogy mílyen úton haladjon a
jövőben a magyar labdarúgás, milyen
szakmai koncepciót kövessen, ebből fa
kadóan, milyen játékstílust jelenitsen
meg.

E kérdés tisztázása azért fontos, mert
a játékstílus, vezérfonala egy ország lab
darúgó kultúrájának. Ahhoz igazodnak a
szakemberek, a játékosok, az ellenfelek
(i), azt kedveli a közönség. Végezetül eb
ből fakadnak az utánpótlás nevelés cél
kitűzései, életkor függő prioritásai az
edzésmunkában.

A válasz két ok miatt is sürgető.



Az első, hogy nálunk is megjelent
egy jellegtelen, helyenként a darálókra
hasonlító stílus. Vannak klubok, tulaj
donosok, edzők, csapatok, játékosok,
akik a "kemény, harcos, darálós" utat
járva akarják a hiányzó labdarúgó tu
dást pótolni, a remélt, gyors sikereket
elérni. Ez méltatlan törekvés a magyar
labdarúgás egykori stílusához, hagyo
mányaihoz. Nem beszélve arról, hogy
ezt a labdarúgást nézni, erre belépőt

yáltani, csak is a klubszínek iránti feltét
len elkötelezettség alapján lehet, kívül
állóként aligha. Magyarán ez nem egy
közönségszórakoztató látványla bdarú
gá s, a hazai nézők el is fordulnak tőle.

A másik ok a küszöbön álló megrefor
mált utánpótlás neveléshez, a sportág
jövőjéhez szükséges, szakmai irányvo
nal mielőbbi meghatározása. "Vallom a
magyaros technika, rafinéria és az erő

ötvözésével kialakított játékkal újra
eredményesek lehetnénk" nyilatkozta
U-17 -es korosztály válogatottjának ak
kori szakvezetője. (Nemzeti Sport
2002-03-20.) Vajon gondolkodnak-e
még mások is hasonlóan? Mert a legké
zenfekvőbb volna megkísérelni a
visszatérést a magyaros stílushoz, ter
mészetesen annak egy korszerűsített

változatához.

Két kérdés adódik rögtön: fel lehet-e
még kutatni a gyökereket, s ha igen, ver
senyképessé tehető ez a stílus, amikorra
az ebben nevelkedett új generáció felnő?

Ma még számos egykori kiváló edző és
játékos tudna segítséget nyújtani a gyűj

tő munkához, az átörökítő folyamat újra
élesztéséhez. Másrészt alig egy évtized
del ezelőtt sikeresen légióskodó váloga
tottjaink egy része még ennek a stílusnak
a hordozója volt. Közülük is kiemelkedett
egyik maradéktalan képviselője, Détári
L., aki pályafutásának második szaka
szában három ország élvonalában, világ
válogatottban bizonyította, hogy aki te
hetség volt, kijárta a sportág iskoláját,
elsajátította fejben és technikában a stí
lusjegyeket, olyan ídőtálló tudásra tett
szert, amelyet bármilyen más közegben
is érvényre tudott juttatni.

Az MLSZ, MLL szakembereinek kelle
ne ezeket a kérdéseket megvizsgálni és
megválaszolni. A rekultivációs munká
hoz professzionális feltételek között mű
ködő stábot kellene megbízni az átfogó
feladat országos szintű gondozására.

Epilógus

A labdarúgás történetében olyan or
szág voltunk, amely lélekszámát, gazda-

ságí erejét, tudományos feltételeit messze
meghaladó szerepet játszott, tartósan
erején felül teljesített a sportág minden
területén. Hátrányos helyzetünk ellenére
versenytársai, legyőzői voltunk vala
mennyi gazdagabb és népesebb ország
válogatottjának, maradandó jegyekkeJ
gazdagítottuk a sportág történetét.

Labdarúgásunk sikerei növelték az or
szág hírnevét, erősítették a nemzettuda 
tot határainkon belül és túl. Ám a válo
gatott mérkőzéseina díszpáhoJyban ülők

évtizedeken át nem ismerték fel, hogy
milyen fejlődés és szerep vár a labdarú
gásra világszerte. Nem tulajdonítottak je
lentőséget annak, hogy ellenfeleink má
sutt milyen kormányzati segítséget kap
nak, nem figyeltek fel arra sem, hogy en
nek hiányában a megszerzett pozíciókat
ej is lehet veszíteni.

Tapsot, vállveregetést kapott csak, se
gítséget a sportág nem. A magyar labda
rúgás a megkésett támogatást - amely a
megújítás nélkülözhetetlen előfeltétele 
már rég megszolgájta.

A kérdés az: hogyan hasznosítja?

(A tanulmány egyben vitaanyag is.
Szivesen helyt adunk az észrevételeknek,
amelyeket e-mail-en vagy lemezen ké
rünk a szerkesztőség címére elküldeni.)
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