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beköszöntő

Hézagpótló szerepet tölthet be a társaság azzal, ha sportt udós tagjai világosan körvonalazzák 
a rekreáció fogalom érvényességi körét, tartalmát. 

A sportt udomány eljutott  már közel egy évszáda a lexikológia igény fontosságának felismerésé-
hez. Nincs ugyan a rekreációnak mérvadó, sportt udományban megvitatott , elfogadott  defi níciója, 
de Kardos Lajos1  pszichológus felfogásával élve, állítható, hogy egy jelenség akkor is létezhet, ha 
nincs még defi níciója. 

Találkozunk jóideje rekreációs tantárggyal a közép- és felsőoktatásban, sportszakember képzésben. 
Rekreációs programokat visznek vállalkozások piacra itt hon és külföldön – nem sorolom tovább.

 A rekreáció fogalmi leírása, meghatározása ugyanakkor nem található a két, Európában legis-
mertebb sportt udományos lexikonban sem.2,3 

Rekreációs társaságunk felkért tiszteletbeli elnökének illik abban a kérdésben színt vallani tehát, 
hogy mit ért a rekreáción. Időszerű ez az igény, mert például az Önkormányzati és Területfejlesz-
tési Minisztérium Sport Szakállamtitkárságának felkérésére írt igényes szakkönyvben a rekreációs 
sport szerepel defi níció nélkül. Annyi lényegeset említenek meg a szerzők, hogy a rekreációs sport 
bázisát a tanulók és a kiöregedett  sportolók képezik.4 A reálisan megszólítható célcsoport legalább 
50 %-a nem sorolható a diákok és a kiöregedett  sportolók közé. Társaságunk szeretné megszólítani 
a fi atal munkavállaló nőket, férfi akat. Sajátos programot tervezünk adni az egészségsport segítségé-
vel a negyven éven felülieknek, sőt kortársaimnak is.5

Vitára bocsátom ezek után rekreáció meghatározásom, javaslatom.  Rekreációnak (testi-lelki-
szellemi kölcsönös összefüggésben) nevezem a halmozott  igénybevételek nyomán elfáradt egyén 
aktív kikapcsolódását, felfrissülését, munkaerejének, munkavégző képességének helyreállítását, 
adott  esetben növelt szinten. Eddig a defi níció. 

Megjegyzésként megemlítem, hogy a rekreáció célja az egyén egészségének megszilárdítása, 
megújítása, harmonikus életmód kialakítása, optimális életkor elérése, optimális szintű lelki, szelle-
mi teljesítőképesség fenntartásával.

A rekreáció eszközei lehetnek a sport mellett  a rendszeres tánc, szabadban végzett  hobbi tevé-
kenység, pl. kertészkedés.

A rekreáció a kultúra alkotó eleme. Mivel az életkort nagy valószínűséggel genetikus tényezők 
határozzák meg aggkorig is élhetünk céltalanul, apatikusan, ingerlékenyen, betegesen, betegen. 
Az életminőség őrzése nyugdíjas kortól kap igazán nagy jelentőséget.

A fent említett ek talán jellemzik a szaklap olvasóinak érdeklődését a rekreáció iránt. Ez volt a cé-
lom.

Dr. Nádori László professzor emeritus
a Közép-Kelet-Európai Rekreációs Társaság  tiszteletbeli elnöke

1 Kardos Lajos ELTE BTK pszichológia tanszék vezetője, egyetemi tanárom volt 1962–1966 között 
2 Erich Beyer: Wörterbuch der Sportwissenschoft  (német, angol, francia nyelven) Verlag Karl Hofman, 1987.
3 Peter Röthíg: Sportwissenschoft tiches Lexikon  Verlag Karl Hofman, 1992
4 ÖTM IDEA Kistérségi munka csoportt al együtt működve a Stratégia Kutatóintézet Kht., 2008.
5 1923-ban születem, heti átlagosan két alkalommal úszom, tavasztól őszig kerti munkát végzek, kerékpározom

BBeköszöntő
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beköszöntő

Köszönet és tisztelet mindazoknak, akik a rekreáció közép-kelet európai, így magyarországi 
meghonosításáért olyan útt örő munkába fogtak, melynek egyik kézzel fogható eredménye éppen 
ez a szaklap!

A XXI. század társadalmi-gazdasági környezetének teljesítménykényszere és turbulens folyama-
tai olyan időbeosztást és életformát diktálnak, melynek során hetente akár 60-70 órás munkaidő és 
feszített  munkatempó mellett  szükséges a fi zikai és pszichikai felfrissülést megvalósítani.

Egyfelől még a „rekreáció” szó értelmezésénél tartunk, másfelől ugyanakkor már következetes 
tett ekre is szükség van, hiszen rohanó világunkban jelenség, hogy „a halmozott  igénybevétel nyo-
mán elfáradt egyén testi-lelki-szellemi megújulása” nélkülözhetetlen egészségének megőrzésében.

Ezen jelenségek lényegének és összefüggéseinek megismerése sokoldalú megközelítéssel és tu-
dományos igényű elemzéssel történhet meg. Ugyanakkor a Közép-Kelet-Európai Rekreációs Társa-
ság alapítói a szakmai munkát annak hasznosítható eredményei érdekében végzik, így erőfeszítéseik 
szakmai szempontokon túli nemzetgazdasági értéke is elvitathatatlan.

Ezzel foglalkozó szakemberként tapasztalom, hogy a stresszhelyzetek megelőzése a leghatéko-
nyabb megoldás, ugyanakkor az is nyilvánvaló, hogy teljes mértékben ez lehetetlen. Lehetséges vi-
szont a stressz tudatosabb megélése, mely annak negatív hatásait jelentősen csökkentheti. A stressz 
és túlterheltség okozta károsodás kezelése ugyanakkor az egészség-helyreállítás módszertanának és 
eszközeinek további kutatását, fejlesztését is igényli.

A Közép-Kelet-Európai Rekreációs Társaság soknemzetiségű alapítói éppen akkor alkotnak 
értékes közösséget, ha a kulturális egyediséget úgy sikerül egységes szemléletbe foglalniuk, hogy 
annak elemei szinergikus értéket alkotnak és szemléletformáló erőként hatnak éppen a legrászoru-
lóbbak, a közép-kelet-európai országok társadalmai számára.

Azt remélem... nem tűnik túl nagy álomnak, hogy mindezzel olyat alkothatunk, mellyel az eu-
rópaiság gondolatát nem csupán felkaroljuk, hanem különleges és innovatív értékkel gazdagítjuk is 
azt. Az egyéni gazdagság vágya így társadalmunkban az életminőség fogalmává nemesedik, mellyel 
az ember valódi természetét leírva új értelmet is nyer.  Minderre a Közép-Kelet-Európai Rekreációs 
Társaság alapítóinak és támogatóinak lelkes munkája a biztosíték.

Szügyi György
a Közép-Kelet-Európai Társaság elnöke

TTisztelt Olvasó!

Dear Reader,
Respect and thankfulness for those, who are so brave to undergo such a pioneer job, like 

establishing the Recreation-idea in Central-Eastern-European Region. One of the results of their 
eff orts is this scientifi c quarterly, REKREÁCIÓ that is in your hands.

Result-oriented and turbulent world of 21st Century forces us such a lifestyle where we do 60-70 
working hours per weeks, while we should have physiological and psychological refreshment, as well.

We all not only see this pressure, but we feel on us, too. Th at is why we should not only scientifi cally 
defi ne the “recreation” as a process, but we should work on fi nding synergic ways and means to 
handle it.

Th e multinational and multilingual founders of Central-Eastern-European Recreational 
Association create a valuable fellowship and community, if their uniqueness of cultures will form 
such a synergic unity that are able to form peoples approach on their lifestyle and recreation, as well.

I hope… there is not such a big dream, that we all not only stand for the idea of being European, 
but we enrich this idea by our innovative eff orts. Th is way we could form our society from richness (in 
money) into the bett er quality of life, while the human life gets back its true nature in our times, too.

Th e only warranty for the success is the enthusiastic job that are made by our founders and 
supporters from the bott om of their hart – so many thanks for all of them!

György Szügyi
President of Central-Eastern-European Recreational Association
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beköszöntő
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A REKREÁCIÓ magyar nyelven negyedévenként 
megjelenő tudományos igényű szaklap (angol tar-
talomjegyzékkel és absztrakkal).
A folyóirat célja: a szaklap összefoglaló közlemé-
nyeket, eredeti tudományos munkákat, rövid ta-
nulmányokat közöl a sporttudományok, azon belül 
is a rekreáció területéről. Bemutatja a gyakorlatban 
alkalmazott eljárásokat, Kelet-Európa meghatározó 
rekreációs szokásait, turisztikai attrakcióit. Közlünk 
még referátumokat, leveleket a Szerkesztőhöz, be-
számolókat, könyvismertetéseket, valamint egyéb, 
a rekreációval kapcsolatos aktuális írásokat. A kéz-
iratok elbírálásának és elfogadásának joga a szer-
kesztőséget illeti.
A kézirat benyújtása: részletes információk 
meg  találhatóak a Társaság honlapján (www.
recreationassociation.eu) a Szaklap menüpont 
alatt. Illetve bővebb tájékoztatást kérhetnek a 
journal@recreationassociation.eu e-mail címen.
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a rekreációs úszás története

Röviden bemutatná, hogy mit takar ez 
a mozaikszó: KERT?

A KERT, azaz a Közép-Kelet-Európai Rek-
reációs Táraság, egy olyan közhasznú szervezet 
mely alapvetően négy pilléren támaszkodik:  
Rekreá ciós szaklap, Rekreációs műhely, Pályá-
zati Iroda, illetve az ezek munkáját összehangoló 
Koordinációs Központ. Ezen belül:

Kezdeményezi és koordinálja a rekreációval • 
kapcsolatos tudományos igényű elemzéseket.
Tudományos és szakmai-módszertani kiad-• 
ványokat, konferenciákat, kongresszusokat, 
továbbképzéseket szervez és bonyolít le. 
Kapcsolatot tart fenn és koordinálja a ke-• 
let-európai intézmények, szervezetek tu-
do mányos tevékenységét, képviseli érde-
keiket, szükség szerint kezdeményezi új 
rekreációval kapcsolatos tudományos szer-
vezetek, intézmények megalakítását.
Figyelemmel kíséri a korszerű hazai és • 
külföldi sportszakmai tapasztalatokat, 
tudo mányos eredményeket, és segíti ezek 
kelet-közép-európai elterjesztését, haszno-
sítását.

Mire számít a Társaság?
Tevékenységével hozzájárul a rekreációs tu-

domány fejlesztésének és népszerűsítésének ösz-
tönzéséhez, menedzseléséhez és segítéséhez.

Összehangolja a társaság tagszervezeteit, 
tagjait, képviseli a rekreáció tudományos tevé-
kenység érdekvédelmét.

Ösztönzi, támogatja és hasznosítja a rekre-
ációval összefüggő gyakorlati tapasztalatokat, 
tudományos ismereteket, segíti az emberi és 
társadalmi értékek feltárását, kutatását.

Gondoskodik egyes rekreációs szakember-
képzési és rekreáció-egészségfejlesztő felada-
tokról.

Ilyen jellegű szaklap még nincs a hazai 
pia con, útt örőnek lenni időnként nehéz. 
Honnan jött  az ötlet?

Ilyen jellegű szaklap valóban nincs, nemcsak 
a hazai, hanem a kelet-közép-európai piacon 
sem. Útt örőnek lenni nehéz, de pont ez a kihívás 
az, ami erős motivációt ad ehhez a munkához. 

Szaklapunk lényegében integrálja az olyan 
tudományos alapokra helyezett  szaklapokban 

elvétve megjelent munkákat, melyek érintőle-
gesen eddig is foglalkoztak rekreációs tartalmú 
írások publikálásával (pl. Magyar Sportt udomá-
nyi Szemle), de nem ez volt a fő profi ljuk. 

A rekreáció (legyen szó elméletről vagy gya-
korlatról) rendkívül dinamikus fejlődéssel kápráz-
tatt a el a lakosságot és a szakembereket egyaránt.

Érett nek érezzük tehát a helyzetet arra, hogy 
ez a társadalom egészét érintő terület végre 
önálló tudományos szaklap formájában is pub-
likálja a rekreációs tartalmú vizsgálatok, kutatá-
sok eredményeit, mintegy motorja legyen ennek 
a területnek.

Továbbá a szaklap megjelenését indokoltt á 
teszi az is, hogy a sportt udományon belül a rek-
reáció egy önálló tudományterületet képvisel, 
melynek hiteles fejlődése, fejlesztése elképzel-
hetetlen publikációs lehetőség nélkül.

Kinek ajánlja?
A szaklap egy olyan közösségi hely, mely 

minden olyan ember előtt  nyitva áll, aki Ma-
gyarország mellett  a kelet-közép-európai régió 
rekreációval kapcsolatos legújabb tudományos 
igényű vizsgálatok eredményeit akarja nyo-
mon követni, a területhez fűződő események 
kiadványok, konferenciák, kongresszusok, to-
vábbképzések és egyéb szolgáltatások iránt ér-
deklődik, vagy éppen olyan szintű művelője a 
területnek, hogy saját kutatási eredményeit sze-
retné publikálni az újságban. 

melyek érintőle-
reációs tartalmú
ar Sportt udomá-
profi ljuk. 
életről vagy gya-

in
te

rj
ú

Interjú az alapítókkal – 
egy álom valóra válik
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aktuális

Szokatlan látványban lehetett  részük azok-
nak, akik 2010. november 3-án 17.45 perckor 
a szegedi TIK-ben jártak. A Közép-Kelet-
Európai Rekreációs Társaság az egyetem 
rekreáció szakos hallgatóival karöltve egy 
kis meglepetést varázsolt hétköznapi for-
gatagból előtűnő jól szervezett  villám-
előadás keretei közt. A megmozdulás 
célja az volt, hogy felhívják a fi gyelmet 
a társaság munkájára, és népszerűsít-
sék azt.

Flash mob, mint egyfajta közösségi 
önkifejezés Nyugat-Európában már jól ismert. 
Jelentése villámcsődület, emberek előre szerve-
zett  csoportja, mely egy adott  pillanatban, jelre 
válnak ki a tömegből, valamely nyilvános he-
lyen. A résztvevők valami szokatlant csinálnak, 
majd a csoportosulás ugyanolyan hirtelen fel is 
oszlik. Célja a fi gyelemfelkeltés, a hétköznapi 
ember elgondolkodtatása. A rekreációs társaság 
kezdeményezésére a Szegedi Tudományegye-
tem rekreációszervező szakos hallgatói fogtak 
össze a helyi esemény sikeréért. Az egyetem 
egyik főépületében gyűltek össze és alkott ak a 
nézelődők között  egy igazi közösséget. 

Az alkalmi társulat váratlanul szoborrá vált, ké-
sőbb egy látványos alakzatot felvéve csatakiáltással 
zárták le alig két perces előadásukat. A helyszínből 
adódóan sok néző kísérhett e nyomon az eseménye-
ket, több könyvtár látogató hagyott  fel a tanulással, 

hogy megnézze az 
akciót az aulában. Az esemény 
spontán könnyed külseje komoly 
előkészületeket takar. A szervezők 
hetekkel hamarabb elkezdték tobo-
rozni a jelentkezőket, majd a Test-
nevelési és Sportt udományi Intézet 
Topolya sori sportcsarnokában egy 
összeszedett  próbát tartott ak a vég-
leges csapatt al. A Társaság szellemi-
ségét hűen tükrözte a jó hangulat és 
a fi atalos lendület. 

Ez volt az első, bemutatkozó 
akció, ezután következnek majd 
a nagyobb lélegzetvételű pro-
jektek. A további népszerűsítés 
része lesz egy road show is, aminek keretében 
a Társaság megpróbál eljutni az ország minden 

Régi célok megvalósítása

Mire számíthat az olvasó, ha kezébe veszi 
a lapot?

A tudományos közélet számára meghatározó 
jelentőségű, később impakt faktorral rendelke-
ző lapot kapjon kezébe az olvasó, melynek célja 
a szakemberek számára bizonyítékokon alapuló 
kutatások eredményeinek közzététele, gyakorlat-
ban alkalmazott  eljárások bemutatása, Kelet-Kö-
zép-Európa meghatározó rekreációs szokásai-
nak, turisztikai att rakcióinak bemutatása.

Felhívja a fi gyelmet a rekreációval kapcso-
latos tudományos és szakmai-módszertani ki-

adványokra, konferenciákra, kongresszusokra. 
Mindezek mellett  továbbképzésekkel kapcsola-
tos információkat és pályázati kiírásokat is talál-
hat benne az olvasó. 

Természetesen mindez nem azonnal és egy-
szerre fog megjelenni, hanem belátható időn 
belül egy folyamat eredményeként fog tükrö-
ződni.

Hogy lehet hozzájutni a szaklaphoz?
Az évente négyszer megjelenő szaklap in-

gyenes a KERT regisztrált tagjainak. 

A rekreáció iránt érdeklődő szponzorok, 
intézmények, intézetek, személyek megrendel-
hetik a lapot a társaságtól, ugyanakkor terveink 
közt szerepel a postai úton történő terjesztés is.

A KERT folyamatos fejlődését, az aktuális 
híreket, valamint pályázati lehetőségeket a tár-
saság honlapján is találhat a kedves érdeklődő, 
www.recreationassociation.eu címen.

rekreációs intézmé-
nyébe. Ezzel a mun-

kával mindenekelőtt  
azt szeretnénk elér-

ni, hogy összefog-
juk a szak embereket, 

a hallgatókat és a piaci 
szerep lőket, és egy kö-

zös fórumot teremtsünk számukra, ahol segítsé-
get kapnak ötleteik megvalósításához.

ki csit 
másképp
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Bevezetés
A felgyorsult világ egyre több olyan helyzetet 
állít a hallgatók elé, amit csak mentálisan és fi -
zikailag egészséges szervezett el, személyiséggel 
tudnak teljesíteni. Az egészség, a fi tt ség meg-
szerzésének és megőrzésének legfőbb útja pedig 
olyan életmód követése, melyben a fi zikai akti-
vitás kiemelt helyet foglal el.

A rendszeres fi zikai aktivitás szoros kapcso-
latot mutat más egészségmagatartási formák-
kal: azok a fi atalok, akik rendszeresen sportol-
nak, kevésbé hajlamosak a rizikómagatartások 

8

gyakorlására (Aszmann, 2000; Pate és mtsai, 
1996). Az egészségmagatartások ezen ösz-
szefüggéseit két elméleti modell magyarázza. 
Az egyik nézet az életmódbeli elemek koheren-
ciáját hangsúlyozza, (Donovan, Jessor és Cos-
ta, 1993). A másik pedig azt állítja, hogy mivel 
a magatartás komplex jelenség, és nem mindig 
tudatos döntés eredménye, az egyes egész-
ségmagatartási formák más-más motivációt 
tükröznek (Mechanic, 1979). Így előfordulhat 
a sportolás és rizikómagatartások összekapcso-
lódása is, ami az élménykereső motivációt felté-

telezi a tudatos magatartási döntés helyett  (Pikó 
és Keresztes, 2007).

A testi és lelki egészség szorosan összefügg 
az egészséges életmóddal, amely nem csupán az 
egészségmagatartást foglalja magában, hanem 
például az életproblémák hatékony megoldását 
is, így kihat általában véve az egészséggel kap-
csolatos életminőségre is (Vuillemin és mtsai, 
2005). 

Az egészségmagatartások pszichológiai ösz-
szefüggései közül a társas környezeti hatások ki-
emelten fontosak (Sturges és Rogers, 1996), még 

Dr. Szatmári Zoltán1 – Dr. Tari-Keresztes 
Noémi2 – Pálinkás Anikó2 – Tóth Andrea2

1 Eszterházy Károly Főiskola Testnevelés és Sportt udományi Intézet, Eger
2 Szegedi Tudományegyetem Testnevelés és Sportt udományi Intézet, Szeged

Egyetemisták életmódvizsgálata 
a mozgásos rekreáció tükrében

University students’ lifestyle in the light of their 
recreational sports activity

ÖSSZEFOGLALÁS
A sportolási szokásokat befolyásoló társas hatások és a sport 
pszichoszociális egészségre gyakorolt jótékony hatásának vizsgála-
ta kiemelten fontos. Tanulmányunk egy olyan vizsgálatot mutat be, 
melyben nem testnevelés szakos egyetemisták (n=250 fő) sportolási 
szokását, valamint az ehhez kapcsolható életmódbeli elemeket vizs-
gáltuk. Arra kerestük a választ, hogy a mozgásos rekreáció milyen 
szerepet játszik életükben, sportolási szokásukra mi jellemző, illetve 
van-e összefüggés a sportolásuk és pszichoszociális egészségi álla-
potuk között. Vizsgáltuk továbbá a sportolás és a rizikómagatartások 
közötti kapcsolatot, valamint a társas környezet hatását a sportág-
választásra. Megállapítottuk, hogy a többség heti rendszerességgel 

sportol rekreatív hobbi szinten. A sportolók egészségi állapotukat 
magasabbra értékelik. A sportolási gyakoriság ebben a populáció-
ban nem mutatott összefüggést az élettel való elégedettséggel és 
a rizikómagatartásokkal sem.
A sportágválasztásban és a sportolásban a saját döntés kiemelten 
fontos, úgy ahogy az iskola és a véletlen döntés is. A sportmotivá-
ciós tényezők között ebben az életkorban a szülői hatásnak kisebb 
szerep jut. Motivációik között külső és belső motivációk egyaránt 
előfordulnak.
Kulcsszavak: mozgásos rekreáció, társas hatások, pszichoszociális 
egészég, egyetemisták

rekreacio.indd   8rekreacio.indd   8 2011.02.28.   20:10:002011.02.28.   20:10:00



9 

egyetemisták életmódvizsgálata

az egyéni sportágakban is motiváló erejű, szociá-
lis facilitációt jelentenek (Rókusfalvy, 1981).

A sportmotivációk vizsgálatának célja az, 
hogy megismerjük azokat a tényezőket, melyek 
az egyéneket arra ösztönzik, hogy sportolóvá 
váljanak. Ennek hátt erében összetett  tényezők 
állnak (Nagy, 1973). A serdülő fi atalok sport-
motivációinak hátt erében a külső és belső mo-
tivációk valamennyi formáját megtalálhatjuk 
(Pikó, Pluhár és Keresztes, 2004). A motivációs 
struktúra azonban az életkor előrehaladtával 
jelentősen megváltozik, a belső motivációk ke-
rülnek előtérbe (Ntoumanis, 2001).

A sportt evékenység során eredménye-
sen fejleszthetjük a motivációt, az aktivitást, 
az önfegyelmet, a kitartást, a bátorságot, az 
akarat erőt, a küzdeni tudást, az önbizalmat, 
a fájdalomtűrést, továbbá reális önértékelést 
alakíthatunk ki. Az egészségtudatosság azt 
jelenti, hogy aktívan tenni kell az egészségért 
(Pikó és mtsai, 2004). A rendszeres sport pe-
dig bizonyos fokú egészségtudatossággal jár 
együtt  (Jákó, 1994).

Jelen vizsgálatunk célja az volt, hogy a koráb-
bi kutatások (Keresztes, 2009) folytatásaként 
megismerjük az egyetemista populáció élet-
módját és összefüggéseit sportolási szokásuk 
tükrében.

Hipotézisek
Korábbi vizsgálatok alapján (Keresztes, 

2009) feltételeztük, hogy:
A nem testnevelés szakos hallgatók az isko-• 
lai testnevelésen kívül nem végeznek aktív, 
rendszeres sportt evékenységet.
A fi zikailag aktív hallgatók több szempont-• 
ból is elégedett ebbek az életükkel.
A rendszeresen sportoló fi atalok jobbra ér-• 
tékelik az egészségi és edzett ségi állapotu-
kat az inaktív társaikhoz képest.

A sportmotivációnál a családnak és a barátok-• 
nak, a sportág kiválasztásánál pedig az egyén 
saját döntésnek van kitüntetett  szerepe.

Módszerek
a) Módszer és minta
Jelen kutatásunk egy korábbi doktori érte-

kezésben felhasznált kérdőíves kutatásra épült 
(Keresztes, 2009). A kérdőív itemei a szo cio-
demográfi ai változókon túl kiterjedtek a pszichés 
és pszichoszociális egészségi állapotra, a sza-
badidős tevékenységekre, a versengő att itűdre, 
egészségmagatartási szokásokra és sportolásra, 
valamint a sportot, sportágválasztást befolyáso-
ló társas és motivációs tényezőkre is.

A) Szociodemográfi ai kérdőív: nem, életkor, 
évfolyam, szak, tanulmányi átlag, szülők legma-
gasabb iskolai végzett sége és alkalmazási minő-
sége, társadalmi-gazdasági státusz;

B) Egészségi állapot kérdőív: egészségi és 
edzett ségi állapot önminősítése, pszichoszoma-
tikus tünetek, élett el való elégedett ség;

C) Egészségmagatartások és szabadidős 
tevé kenységek kérdőív: dohányzás, alkohol-
fogyasztás, táplálkozás, sportolási szokások 

ABSTRACT
The examination of the social impacts that have infl uence on 
sports habits and the examination of the sport’s positive eff ect 
on psychosocial health are highly important. Our essay presents a 
survey, in which we analysed the sports habits and its connecting 
lifestyle elements of non-physical education specialized students. 
(n=250 people) 
We searched the answer for what kind of role the recreational sports 
activity plays in their lifes, what are the characteristics of their sports 
behavior and is there any coherence between their recreational sport 
activity and psychosocial health status. In addition, we analysed 
the the correspondence between doing sport and risk behaviours 

and the eff ect of social environment on choosing sport. We fi gured 
out that the majority do sport weekly on recreational hobby level. 
People who do sport valued their health status higher. In this 
population the sport frequency neither show connection between 
contentment with life nor risk behaviors. Selfmade decision is very 
important in choosing and doing sports, but school and occasional 
decision are important as well. Among sport motivaton factors the 
parental infl uence plays a smaller role in this age. Both external and 
internal occur in their motivations.
Keywords: recreational sports activity, social infl uences, psychosocial 
health, university students

(gyakoriság, szint, szervezett ség) és szabadidős 
tevékenységek;

D) Társas hatások és motiváció kérdőív: spor-
tot és sportágválasztást befolyásoló társas hatá-
sok, motivációs tényezők és versengő att itűd.

Jelen tanulmányunkban a kutatásnak csak 
egy kisebb részét dolgoztuk fel. Ehhez az SPSS 
16.0-ás verzióját használtuk, mellyel gyakorisá-
gi eloszlásokat, keresztt áblás összefüggéseket és 
varianciaanalízist végeztünk (Sajtos és Mitev, 
2007). 

b) A kutatás helye, ideje, vizsgálati sze-
mélyek

Az adatgyűjtést 2009. április és május hónap-
ban végeztük el a Szegedi Tudományegyetemen 
általános testnevelés óráin résztvevő 19–27 év 
között i hallgató körében (n=251, átlagéletkor: 
21, 44; S.D.: 5.13; 26,7% fi ú, 73,3% lány). 

Eredmények 
Pszichés és pszichoszociális egészségi ál-

lapot:
Az élett el való elégedett séget összevetett ük 

a fi zikai aktivitás gyakoriságával. A variancia-

9

Dr. Szatmári Zoltán 
egyetemi docens

 Eszterházy Károly Főiskola
Testnevelési és Sporttudományi Intézet, Eger

e-mail: szatmari.zoltan@ektf.hu

 Fő kutatási témái közé tartozik a nevelési stílusok, koordinációs 
képességek és a sporttudományi terminológia.

Hobbija a sport és a fotózás. 
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analízis nem mutatott  szignifi káns összefüggést 
a változók között  (1. táblázat).

A megkérdezett ek önminősített  egészségi és 
edzett ségi állapotának vizsgálata chi–négyzet 
próbával szignifi káns összefüggést mutatott  
spor tolási gyakoriságukkal. A rendszeresen 
sportoló fi atalok jobbra értékelték egészségi 
és edzett ségi állapotukat, mint inaktív társaik 
(2. táblázat).

Társas hatások és motiváció:
Arra a kérdésre, hogy „Miért döntöttél 

úgy, hogy sportolsz?”, a megkérdezettek 74,5 
százaléka válaszolta azt, hogy saját maga dön-
tött így. A  gyakoriságok között a következő 
„indok ” az volt, hogy iskola kötelezővé tette 
a testnevelést, de ennek aránya jóval alacso-
nyabb volt (11,1%). A szülői és baráti hatás 
még ennél is kisebb mértékű volt (3. táblá-
zat).

A sportág kiválasztásánál is hasonló tendenci-
ák fi gyelhetők meg (4. táblázat). Az okok közül első 
helyen szerepelt az egyedüli döntés (20%), a vélet-
len döntés (19,6%), a megfelelő sportági adott sá-
gok (19,1%).  Ezután következett  a kihívás érzése 
(15,3%) és a barátok befolyásoló hatása (13,6%). 
A szülői befolyás itt  is alacsony volt (3,8 %). 

A motivációs tényezők közül az egészség 
(44,5%), a fi zikai erőnlét (49,8%), a jó alak 

(38,9%), az izmos test (27,6%), a test felett i 
kontroll („ura vagyok testemnek”) (28,3%), 
a szórakozás (42,1%) és a jó baráti társaság 
emelkedik ki (28,5%).Az eredményekből az is 
kiderül, hogy a szülőknek ebben az életkorban 
már nincs nagy befolyásuk a gyermekük sporto-
lására. (1. ábra).

Sportolási szokások:
A sportolás gyakoriságának vizsgálatánál azt 

tapasztaltuk, hogy a megkérdezett ek 70,4% heti 
rendszerességgel sportol (2. ábra). 

A sportolás szervezett ségét tekintve azt ta-
pasztaltuk, hogy többség az iskola által nyújtott  
kereteken belül sportol (31,9%). Alacsony a hi-
vatalos keretek között i, sport klubban való spor-
tolás (13,4%).  A barátokkal együtt  történő, és az 
egyedül való sportolás arányai közel hasonlóak 
(3. ábra).

 „Milyen szinten sportolsz?” kérdésre adott  
válaszokat a 4. ábra mutatja. Alacsony a verseny-
szintű sportolók száma, a többség hobbi szinten 
sportol (41,9%). A szándék tisztázására elkülö-
nített ünk egy nem versenyzik, de tervezi és egy 
nem versenyzik, de nem is tervezi kategóriát. Ez 
utóbbi valójában a hobbi szintű sportolásra utal, 
melynek aránya szintén nagyon magas (35,4%).

Egészségmagatartások
A sportolási szokások és a rizikómagatartá-

sok között i kapcsolatot chi-négyzet próbával 
elemeztük. Az összefüggés sem a dohányzás gya-
korisága, sem az alkoholfogyasztás gyakorisága 
között  nem bizonyult szignifi kánsnak. Ugyanezt 
tapasztaltuk az életprevalenciák esetében is.

Következtetés
Vizsgálatunk célja a nem testnevelés szakos sze-
gedi egyetemisták sportt al összefüggő szokása-
ik, életmódjuk, valamint a motivációjuk elem-
zése és értékelése volt. 

A sportolási szokások vizsgálatánál megál-
lapított uk, hogy a hallgatók többsége (49,2%) 
hetente 1-2 alkalommal veszt részt rekreációs 
sportban. Összességében a heti rendszeresség-
gel sportolók aránya 70,4% volt. Kedvezőnek 
tekinthetjük ezeket az arányokat, ha össze-
hasonlítjuk őket az általános- és középiskolás 
adatokkal (Keresztes, Pluhár és Pikó, 2003; Ke-
resztes és Pikó, 2006). Az egyetemista hallgatók 
kötelező tanórán kívüli, mozgásos rekreációját 
elősegítheti az is, hogy egyetemünkön a rendel-
kezésre álló sportlétesítmények jól felszereltek 
és korszerűek, valamint a választható sport-
ágak száma igen magas. Eredményeink pedig 
azt mutatják, hogy ezt a lehetőséget a hallgatók 
többsége ki is használja. Ezt támasztják alá azon 
eredményeink is, miszerint a hallgatók többsége 
az iskola által nyújtott  keretek között  sportol. 
A sport klubos részvétel száma ennél jóval ala-
csonyabb. Az egyénileg és a barátokkal együtt  
történő sportolás aránya közel hasonló. Ez 
kapcsolatban állhat a hallgatók által választott  

Sportolási gyakoriság Átlag Szórás Szignifi kancia

Soha 23,75 06,39

F = 0,891
p > 0,05

Párszor 27,40 18,79

Havi 2-3 23,96 04,81

Heti 1-2 24,80 05,28

Heti 3 vagy több 25,20 04,70

1. táblázat • Élettel való elégedettség a sportolás tükrében

1. table • Satisfaction with life in the light of sport

2. táblázat • Sportolási gyakoriság és az egészség/edzettség önminősítésének összefüggése

2. table • Self-perceived health and fi tness in the light of sport

3. táblázat • A sport elkezdésének indoklása

3. table • The justifi cation of sport

4. táblázat • A sportágválasztást befolyásoló tényezők

4. table • The factors infl uencing the sport choice

* F érték a varianciaanalízisben

Chi-négyzet próba ***p=0,00

Sportolási gyakoriság (%)

Soha Párszor Havi 2-3 Heti 1-2 Heti 3 v több

Egészségi állapot önminősítése (%)***

Rossz – – 03,5 00,8 –

Még éppen elfogadható 16,7 12,5 17,2 13,8 03,8

Jó 66,6 75,0 65,5 63,4 43,4

Kiváló 16,7 12,5 13,8 22,0 52,8

Edzettségi állapot önminősítése (%) ***

Rossz 25,0 15,6 20,0 04,9 01,9

Még éppen elfogadható 41,7 40,6 36,7 27,6 11,3

Jó 33,3 40,6 40,0 56,9 60,4

Kiváló – 03,1 03,3 10,6 26,4

Okok %

Iskolában kötelező volt 11,1

Szüleim tanácsolták 04,3

Testvér, rokon tanácsolta 00,4

Barátaim 05,5

Magam döntöttem 74,5

Új barátokat akartam 01,3

Vonzott az ismeretlen 03, 0

Okok %

Szülői tanács 03,8

Testvér tanácsolta 04,3

Testnevelő tanár 03,0

Barátok 13,6

Egyedül választottam 20,1

Véletlen döntés volt 19,7

Adottságaim miatt 19,2

Kihívást láttam benne 15,3

Tv-ben láttam a sportág sikerét 01,3
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3,70%

44,50%

49,80%

38,90%

27,60% 28,30%

4,90%

0,80%
3,70%

1,20%

5,70%

0,40%

5,70%

0,40%

28,50%

42,10%

1. ábra • A sportolást befolyásoló motivációs tényezők gyakorisága

1. fi gure • The frequency of the motivational factors infl uencing sport

2. ábra • Sportolási gyakoriság

2. fi gure • Sport frequency

3. ábra • A sporttevékenység szervezeti kerete

3. fi gure • The organization of sport

4. ábra • A sportolás szintje

4. fi gure • Levels of sport
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%

0,40%

7,30%

1,20%

11,00%

2,80%

35,40%

41,90%

nemzetközi országos megyei helyi még nem
versenyeztem,
de tervezem

még nem
versenyeztem,

nem is tervezem

hobbi
szinten

legkedveltebb sportágakkal (egyéni és csapat 
sportok), illetve a sportolást befolyásoló moti-
vációs tényezőkkel is (Kiss, 1999; Pikó és mtsai, 
2004). A sportolás szintjének vizsgálatánál jól 
látható, hogy a hallgatók nagy többsége hobbi 
szinten sportol, eddig sem versenyzett  és nem is 
fog. Ezek az arányok pedig a sport rekreációban 
betöltött  szerepére utalhatnak.

A sportmotivációk vizsgálata azt mutatt a, 
hogy a hallgatók motivációs struktúrájukban 
külső és belső motivációs tényezők egyaránt 
előfordulnak, de a motivációk hatásspektruma 
nem olyan széles, mint például az általános is-
kolások körében, ahol a motivációs tényezők 
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előfordulása sokkal kiegyenlített ebb volt (Ke-
resztes és mtsai, 2005; Pikó és mtsai, 2004). 
Az egyetemista hallgatók motivációját elsősor-
ban belső motivációs tényezők, a szórakozás, ba-
ráti társaság, az egészségmegőrzés, illetve olyan 
külső tényezők, mint fi zikai erőnlét, izmos test, 
jó alak, befolyásolja. Az egyetemisták eredmé-
nyeit összehasonlítva a fi atalabb populációéval 
az is szembetűnő különbség, hogy ebben az élet-
korban a szülőknek és az iskolának a befolyásoló 
hatása már jóval alacsonyabb, jelentéktelenebb 
(Pikó és mtsai, 2004). Ezekre a hatásokra in-
kább a fi atalabb korosztály motivációs struktú-
rájának kialakításánál lehet építeni. 

Hogy miért kezdenek sportolni? Eredmé-
nyeink alapján azt mondhatjuk, hogy ebben az 
egyéni döntésnek van a legnagyobb szerepe, 
ebben pedig a szándéknak lehet döntő szerepe 
(Ajzen, 1991). Míg általános iskolások körében 
ennek a tényezőnek a szerepe megkérdőjelezhe-
tő, ebben a populációban már kevésbé (Keresz-
tes, Pluhár és Pikó, 2005).

Miért választják az adott  sportágat? E tekin-
tetben azt tapasztaltuk, hogy több tényező ját-
szik szerepet: saját döntés, adott ságok, véletlen 
döntés, kihívás és barátok. Ebben a kérdésben 
is jelentős különbséget tapasztalhatunk, ha ösz-
szevetjük az eredményeket a fi atalabb populá-
ció eredményeivel (Keresztes és mtsai, 2005), 
főként a családi hatások tekintetében, aminek 
az egyetemista populációban a hatása jelenték-
telen volt. Amire azonban az egyetemisták köré-
ben érdemes odafi gyelni, az az, hogy a véletlen 
döntés száma igen magas volt. A sportszakem-
berek, edzők, testnevelő tanároknak kiemelt 
szerepe lehetne abban, hogy elősegítsék a tuda-
tos sportágválasztást még ebben a populációban 
is, hiszen a hosszú távú pozitív viszonyulásban 
ez kulcsfontosságú tényező lehet.

A sportolási gyakoriság és a pszichoszociális 
egészségi állapot között i összefüggéseket vizs-
gálva azt tapasztaltuk, hogy a rendszeresen 
sportoló fi atalok, korábbi kutatásokhoz hason-
lóan, magasabbra értékelik egészségi és edzett -
ségi állapotukat (Keresztes és Pikó, 2006). 
Jelentős különbséget jelent azonban korábbi 

tapasztalatinkhoz képest az, hogy nem tapasz-
taltunk összefüggést a sportolási gyakoriság és 
az élett el való elégedett ség között . Ennek meg-
értéséhez úgy gondoljuk további vizsgálatokra 
lenne szükség, de a jelenségre magyarázatot ad-
hat az életkori sajátosság. Hiszen a fi atal felnőtt  
kor olyan életkori szakasz, melyet jelentős vál-
tozások, életesemények kísérnek (Goldscheider 
és mtsai 1993).

Vizsgálatunkban nem tapasztaltunk ösz-
szefüggést a sportolási szokások és a rizikóma-
gatartások között . Ezek az eredmények inkább 
Mechanic (1979) elméletét tükrözik, mely az 
egyéni motivációkra helyezi a hangsúlyt, az 
életmódi elemek koherenciája helyett  (Donovan 
és mtsai, 1993).
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A rekreációs úszás
                    története

History of recreational swimming

ÖSSZEFOGLALÁS
Habár a rekreációs úszás, ugyan úgy, mint maga a rekreáció fogalma is a modern kor 
terméke, mégis jóllehet a gyökereit az őskorig visszavezethetjük. Az őseink igaz, még 
nem rekreálódni akartak, kezdetben még csak az életben maradásért úsztak. Az ókor 
embere viszont már hódolt az úszás élvezetének, egészségügyi, sőt rekreációs céllal 
is úszott. Mégsem ez volt az elsődleges célja az ókori úszásnak. Elsődleges szerepe a 
katonai kiképzésben volt. Leginkább még a harcászatban való fontosság miatt kerül 
be a nevelési követelmények közé.  Ahogy az antik kultúra elbukik a középkorban, 
úgy semmisül meg az úszás és a fürdőélet is. Csak a reneszánsz kori humanizmus hoz 
megújulást a rekreációs úszásba. Korunk embere pedig már tisztában van azzal, hogy 
egészégét megőrizni, megtartani sporttal, úszással tudja. 
Kulcsszavak: úszástörténet, rekreációs úszás

Dr. Bíró Melinda

Őseink az életet adó víz mellé települtek, ha-
lásztak, vadásztak, és valószínű, hogy a vízbe 
is bemerészkedtek. Milyen technikával úsztak? 
Erre a kérdésre az ősember maga adja meg a vá-
laszt. A barlang falára rajzolva ábrázolta úszás-
módját.

A vízi akadályokat valószínű, hogy kutya-
úszással, evező karmozdulatokkal (a mai gyors-
úszó kartempóhoz hasonló), rönkökbe állati 
hólyagokba kapaszkodva küzdött e le. A kőkor-
szaki barlangrajzok, melyeket délnyugat Egyip-
tomban, Líbia, Wadi Sora (vagy Sura) közelében 

1. kép • Úszó elődeink

1. picture • Cave of swimmers

találtak úszó elődeinket ábrázolja. Időszámí-
tásunk előtt  4000–9000-ből származik az az 
egyiptomi agyagtábla, amely négy gyorsúszó 
alakot ábrázol. A kartempónál tisztán kivehe-
tő a gyorsúszás kartempójának mozgásfázisa, 
az egyik kart víz fölött i karelőrevitel fázisában 
ábrázolták, míg a másik kar a víz alatt i a húzó-
mozdulatot végzi. A fej emelt, ezért a test kissé 
menedékes. Ezen bizonyítékok alapján gon-
doljuk, hogy az első úszásnem, amit elődeink 
használtak, a gyorsúszás lehetett . A leghíresebb 
barlangrajzokat az egyiptomi Kebir sivatagban 
találtak, a becslések szerint i.e. 4000-ből szár-
mazik.  Az őskor úszóit még nem rekreációs cé-
lok vezérelték, inkább az életben maradás. 

Míg az őskorból kevés emlék maradt ránk, 
annál több származik az ókorból. Az emberi 
civilizációk (Mezopotámia, Egyiptom, Kína, 
India, Görögország) vízparton, folyók-, tenger-
partok mentén alakultak ki, ez pedig szoros kö-
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ABSTRACT
The recreational swimming, although it than the concept of recreation is a product of 
modern times, yet even though its roots back to the prehistoric time. The caveman is 
not for recreational swimming, the objective was only to survive initially fl oated. The 
ancient people worshiped but now enjoy the swimming, health, and even recreational 
purposes is also swam. Yet it was the primary purpose of the ancient swimming. The 
primary role of the swimming was in the military training. The military importance 
of the educational requirements were included in the list. As the ancient culture was 
destroyed in the Middle Ages, it destroyed the swimming and bathing life as well. 
Only the revival of Renaissance humanism to the recreational swimming. Man of our 
time is already aware that, to preserve health, to keep swimming.
Keywords: swimming history, recreational swimming.

teléket alakított  ki az életet adó vízzel. Az ókori 
gondolkodók, költők, törvényhozók, hadvezé-
rek, orvosok hamar felismerték az úszás pozi-
tívumait, harcászatban, a katonai kiképzésben, 
nevelésben betöltött  fontosságát, és az egész-
ségre gyakorolt jótékony szerepét, gyakran 
élenjártak az úszás szerepének fontosságának 
hirdetésében. A rendszeres úszók közé tarto-
zott  Ciceró, a híres római államférfi , szónok, 
aki úszással gyűjtött  erőt a szellemi munkához. 
Hipokratész (i.e. kb. 460–337), az orvostudo-
mány atyja is lelkes híve volt az úszásnak. A leg-
nagyobb görög fi lozófusok Arisztotelész, Pla-
tón is gyakorló úszók voltak. Arisztotelész (i.e. 
384–322) az úszás fi zikájával is foglalkozott , 
úszás közben ugyanis megfi gyelte, hogy a sós 
tengervízben könnyebben fenn tud maradni a 
víz tetején. Platón (i.e. kb. 427-347) a külön-
böző úszásmódokat mutatja be munkájában. 
Külön kiemeli a hátúszást, amit ő maga nem 
igazán kedvelt, hiszen úszás közben nem látt a 
a haladás irányát. Az úszást, a testet-szellemet 
felfrissítő tevékenységnek tartja. Homérosz 
(i.e. 8.sz.) munkájában is olvashatunk úszásról. 
Főhőse Odüsszeusz is úszott , sőt Dionüszosz is 
úszó hőstett ekről számol be. 

Az ókori görögöknél az úszás a műveltség 
fokmérője volt. Aki nem tudott  írni és úszni, az 
műveletlennek számított . Mind az athéni, mind 
a spártai nevelés fontos része volt. Athénban 
Szolón is az úszás mellett  érvel, sőt i.e. 594-ben 
kötelezővé tett e az úszás tudományának el-
sajátítását. Spárta törvényhozója, Lükürgosz 
(i.e. 9.sz.) szigorú nevelési rendeletben szabta 
meg a gyermekek és ifj ak számára a kötelező 
Eurotászban való fürdést.

Az úszókiképzést leginkább nevelési, har-
cászati szempontból tartott ák fontosnak, míg 
a fürdőzést, úszkálást egészségügyi szempont-
ból hangsúlyozták. A görög művészetekben is 
gyakran találkozunk ennek ábrázolásával.

Az antik világ fejlett  társadalmaiban szinte 
mindenütt  megjelent az úszás-, és fürdőkul-
túra.  Legmagasabb szintre az ókori Rómában 
emelkedett . Maguk a rómaiak is hamar felis-
merték az úszás hasznosságát, a szó-
rakozásban, a közéletben, politikában 
betöltött  szerepét. Fürdőépítésben 
is élenjártak. Augustus akkora úszó-
medencét építetett , hogy tengeri üt-
közeteket is lehetett  rajta szimulálni. 
Míg a görögök inkább a természetes 
vizeket részesített ék előnybe addig a 
rómaiak hatalmas úszásra is alkalmas 
fürdőket létesített ek. Róma területén 
i. e. 33-ban mintegy 170 nyilvános 
fürdőt tartott ak számon. A gazdagok 

2. kép • Ókori Görög úszásábrázolás J.W. Waterhouse festmé-

nye 1900-ból

2. picture • Ancient Greek swimming by J.W. Waterhouse 

1900

3. kép • Ókori  római fürdő sémája

3. picture • Ancient Roman bathing scheme

és szegények, fi atalok és öregek, férfi ak és nők 
számára a fürdők a társasági-társadalmi élet kö-
zéppontjává váltak.  

A fürdőhelyiségekben öltözők, szaunák, 
olajozók, masszírozó helyiségek, meleg vizes, 
közepes hőmérsékletű, és a hideg vizes meden-
cék álltak a közönség rendelkezésére. A 3. képen 
egy ókori római fürdő sémája, fűtőrendszere 
látható.

A falakat mozaikok, freskók, stukkók, görög 
szobrászok műremekei díszített ék. A fürdőket 
természetesen nők is használhatt ák. A szicí-
liai Piazza Armerinai-i villában feltárt mozaik 
képen fi atal bikinis hölgyek gimnasztikai, be-
melegítő gyakorlatokat végeznek, kett en pedig 
labdáznak a fürdőbe lépés előtt .

 
A mai Tigris és az Eufrátesz folyók között  

fekvő területen – amely a mai Irak, Törökország 
és Szíria egy részén található – is fejlett  fürdőélet 
bontakozott  ki. Mezopotámia a világ egyik leg-
régibb civilizációja, a globális emberi civilizáció 
egyik bölcsője. Számos ókori civilizáció keresett  
magának itt  ott hont, és hódított a meg. Elsőként 
a sumérek, majd az akkádok, a babilóniaiak, 
az asszírok, a perzsák, a hett iták és a médek. 
Egészen a perzsákig, szinte minden nemzetnél 
megtaláljuk az úszást, annak képi, vagy írásos 
emlékeit. Tudományos vívmányaik között , a ró-
maiakat jóval megelőzve már megjelent a víztá-
roló medencékkel kiépített  vízvezeték hálózat. 
Babilonban például 360 víztároló medencét 
létesített ek. Valószínű, hogy az úszómedencéik 
is innen kaphatt ák vizüket. A szíriai ásatások 
négyezer éves fürdőket tártak fel, melyek ak-
kora méretűek voltak, hogy úszásra is kiválóan 
alkalmasak lehett ek. Úszómedencéik vízhő-
mérsékletét kívánság szerint tudták szabályoz-
ni. A korábban már említett  sumér irodalom, 
a Gilgames-eposz, amely amellett , hogy fontos 
történeti, tudományos, fi lozófi ai mű, egyben 
a korszak úszását is bemutatja. 

a rekreációs úszás története
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4. kép • Római hölgyek fürdőbe lépés előtt

4. picture • Roman women in a bath before enteringAz Asszíroktól is számos úszóemlék maradt 
fenn. Ninivé romjainak feltárásakor a királysí-
rokból i.e. 1200 körül több olyan domborművet 
ástak ki, amely az asszír harcosok úszását mutat-
ja.

Az asszírok, ugyan úgy, mint Izrael fi ataljai 
kötelezően részesültek az úszás tudományában.  
Heródes (i.e. 73- i.sz. 4), a zsidó állam uralko-
dója minden fi úgyermek részére kötelezővé 
tett e az úszás megtanulását. Az ókor legkivá-
lóbb úszói azonban a föníciaiak lehett ek. Hé-
rodotosz ugyanis ezt írja róluk: “a föníciaiak 
voltak az elsők, akikről mint jó úszókról lehet 
megemlékezni. Nem csak kedvelik az úszást, 
de kiváló úszók. A hal mozgását utánozzák.„ 
(Báder,1964.127.o.)  

Ahogy Mezopotámia civilizációinak kiala-
kulásában jelentős szerepet kapott  a két nagy 
folyó, úgy kapott  nagy szerepet a Nílus Észak-
Afrikában. A Nílus rendszeres áradása és vizé-

5. kép • Asszír katonák úszótechnikája

5. picture • Assyrian soldiers swimming technique

nek tápláló ereje létrehozta a nagy Egyiptomi 
civilizációt. Az emberek itt  is folyópartokra, 
a bőséget adó víz mellé települtek. Egyiptomban 
fejlett  testkultúra bontakozott  ki, ami sok szálon 
kötődött  a vízhez. A Nílusban való úszás, fürdés, 
vallási kötelességük volt.  Fürdőik is voltak, sőt 
nem csak a fáraóknak, hanem az egyszerűbb 
emberek lakhelyein is találtak a régészek úszás-
ra alkalmas medencéket. Egyiptomban az ural-
kodó osztály nő tagjainak a testi nevelésére is 
nagy gondot fordított ak. A hölgyek szépségének 

megóvásában fontos szerepe volt a friss levegőn 
végzett  testmozgásnak, úszásnak, ami nemcsak 
„széppé teszi a hölgyeket bőrét, de jó alakot is 
formál”. A szakszerű úszásábrázolás legrégebbi 
emlékeit is az egyiptomi papiruszok őrzik i.e. 
3000-ből. Az ókori egyiptomiak számos úszás-
nemet ismertek. Gyorsúszást ábrázoló emléke-
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ket (6. kép) találtak i.e. 2400-ból (5. dinasztia) 
a szakkarai sírokban, i.e. 2200-ból a 6. dinasz-
tia idejéből, (Kairói Múzeum), és a 18. dinasz-
tia idejéből i.e. 1800-ból (Pushkin Múzeum). 
Mellúszást ábrázoló emlékek maradtak fenn a 8. 
dinasztia idejéből i.e. 1800-ból, (Metropolitan, 
Louvre) és a 20. dinasztia idejéből i.e. 1100-ból 
(Turin Múzeum).

Olyan relikviák is fennmaradtak, amelyen 
több úszásnemet (gyors, hát, mell) ábrázol, 
ilyen található Benihasanban a 11. dinasztia 
korából i.e. 2000-ből. Ahmed D. Touny a NOB 
Egyiptomi tagja a királysírokban található 
úszóábrázolások alapján gyűjtött e össze ezeket. 
Feltételezhetjük, hogy a gyors, hát, mellúszáson 
kívül ismerték még a „tártkarú hátúszást” mai 
néven pároskarú hátat is. 

A többi ókori nép fürdőkultúrájáról keve-
sebb emlék maradt ránk, de azt azért tudjuk, 
hogy a germánok az úszást harcászati gyakorlat-
ként alkalmazták, a fi nneknél pedig ugyanolyan 
természetes mozgásnak számított , mint a futás. 
Az izlandi mondavilág is beszámol néhány úszó 
hőstett ről, ami azt mutatja, hogy mind a férfi ak, 

6. kép • A gyorsúszás 

egyiptomi ábrázolása

6. picture • The portrayal 

of Egypt freestyle

mind a nők kiváló úszók voltak. Japánban a sza-
murájok képzésében is fontos szerepet szántak 
az úszásnak. Az egyik nemesi készség közé tar-
tozott . Indiában, i.e. 1. században Manu rendel-
kezései előírták az úszás, és a víziküzdelmek el-
sajátításának kötelezett ségét a katonák kasztján 
belül. Az egyik legelső úszásra is alkalmas me-
dence (Mohenjo Daroból) i.e. 2800-ból szárma-
zik, 30x60 méteres. 

A Sárga-folyó vidékén is több kultúra, fej-
lődött  egymás mellett . A Kínai testkultúrára 
leginkább a praktikus szemléletű természetfi lo-

7. kép • Kínai hölgyek 

úszás közben

7. picture • Chinese 

women while swmming

zófi ai irányzataik, és a tapasztalati úton szerzett  
orvos egészségügyi ismeretek voltak nagy hatás-
sal, ebben az úszás is helyet kapott .

A testkultúra virágkorát a harmadik dinasz-
tia a Csou-dinasztia (i.e. 11–3. sz.) idején élte. 
Ebből a korszakból már folyamátúszásokról 
számolnak be a történészek. 

A római birodalom bukása után (476) a víz 
elvesztett e népszerűségét. Tisztátalannak, bű-
nösnek tartott ák a vele való bármilyen nemű 
érintkezést. A mindennapos fürdés, a nyílt vi-
zekben való úszkálás fölött ébb káros az egész-
ségre – vallott ák. Ennek persze volt alapja is, hi-
szen a bizánci csapatok által 542 körül behozott  
pestis és lepra átrendezte Európa népességét. 
A víz járványok és betegségek forrása lehetett , 

így jobb volt tőle távol maradni. A víz nem Is-
teni, hanem ördögi táptalaj – terjesztett ék a ke-
resztény hitt érítők. Egyesek még azt is leírták, 
hogy „undorító” dolog, mikor az ember hason 
fekve szétt árt nagy kézmozdulatokkal úszva 
még a száját is a vízhez érinti. Az úszás olyan, 
mint a szexuális öröm, csábít, mint a bűnös nő 
„mint a test örömeinek egyik forrása egyet jelent 
a gonoszsággal, a bűnnel és a kísértéssel”. (Bakó, 
1986. 62.o.) 

A keresztény hívő gyökeresen más, mint 
az antikvitás embere. Míg az ókor embere élni 
akar, s eközben a teljességre törekszik, testét-
lelkét ennek érdekében együtt esen fejleszti. 
A boldogulását, a boldogságot ezen a földi vilá-
gon keresi, ezzel szemben a korai kereszténység 
embere a földöntúli élet felé fordítja fi gyelmét. 
Nem testi-szellemi képességeinek harmonikus 
fejlesztésére törekszik, hanem arra, hogy halha-
tatlan lelkét megtisztítsa a földi élet szennyétől. 
A „testi hívságok” megvetése, a testt el való fog-
lalkozás, a higiéniai nevelés hátt érbe szorítása 
jellemzi a koraközépkor emberét. Mivel a lélek 
megtisztulásához, az üdvözülés elnyeréséhez az 
aszkétikus életmód vezet, így hátt érbe szorult 
a testgyakorlás, és így az úszás is. A keresztény-
ség széles elterjedésével az úszás és a fürdő-
kultúra teljes mértékben hanyatlásnak indult. 
Az egyház tiltott a a testgyakorlást, az úszást, 
de még a fürdést is, „tiszta test tisztátalan lelket 
takar”. 

A 12–13. századtól a tiltások ellenére Európa 
szerte ismét fellendült a fürdőélet. A 11–14. szá-
zadig a városok legtöbbjében rendszeres fürdők 
működnek. A polgári fürdőházak, melyek szinte 
egész nap nyitva álltak az emberek előtt , nem 
igazán az úszás miatt  voltak népszerűek, hanem 
ide jártak beszélgetni, szórakozni, rekreállódni. 
A középkori élet a legtöbb ember számára na-

8. kép • Valerius Maximus, Középkori fürdőház 15. századi 

festmény

8. picture • Valerius Maximus, The Bath House in the 15th 

century

ket (6. kép) találtak i.e. 2400-ból (5. dinasztia)
a szakkarai sírokban, i.e. 2200-ból a 6. dinasz-
tia idejéből, (Kairói Múzeum), és a 18. dinasz-
ti id jéből i 1800 ból (P hki Mú )

mind a nők kiváló úszók voltak. Japánban a sza-
murájok képzésében is fontos szerepet szántak 
az úszásnak. Az egyik nemesi készség közé tar-
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Hobbija az úszás.
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gyon nehéz volt. A munka mellett  alig maradt 
idő a szórakozásra, a pihenésre. Erre adott  lehe-
tőséget a középkori fürdő, mely az intim társa-
dalmi élet központja lett , gyakran a nyilvános 
ház szerepét töltött e be.

 
A középkor első felében a fürdőruhák, csak-
úgy mint a fürdőkultúra többnyire eltűntek. 
Az emberek inkább kádban, dézsában füröd-
tek mintsem úsztak. Az 1500-as évek második 
felétől a nők és férfi ak együtt fürdőzését már 
nem tiltott ák, viszont a fertőző betegségek ter-
jedése és az erkölcsi züllés miatt  sorra kezdték 
bezárni az európai fürdőházakat. Az úszás és 
fürdés előítéletei, a fürdőbezárások miatt  elma-
radt a vízjártassági ismeretek tanítása, melynek 
következményeként hatalmas méreteket öltött  
a vízbefulladások száma. Ennek kiküszöbölé-
sére Európa számos országában megtiltott ák 
a nyilvános fürdést és úszást, 1643-ban Bécs-
ben, 1650-ben Prágában, 1661-ben Párizsban. 
Hazánkban még az 1600-as években élénk für-
dőélet volt. A különböző osztálybeliek számára 
más-más fürdő állt rendelkezésre. A nemesek 
nem szívesen keveredtek a köznéppel, így külön 
fürdők létesültek nemeseknek, a városi polgá-
roknak, a parasztoknak, a koldusoknak, a ra-
gályos betegeknek, és a cigányoknak. Balassi 
Bálintról például hírlett , hogy egyszer megvert 
egy alsóbb osztálybelit, mert vele egy időbe egy 
folyóban fürdött . 

Hazánkban a korlátozó rendelkezés a Habs-
burgok idején lépett  életbe. Mária Terézia isko-
laügyi rendelkezésében, a Ratio Educationisban 
tiltott a be az úszást. Egy további, 1786-os ren-
delet pedig életbiztonsági okokból a Balaton-
ban való fürdőzést is megtiltott a. Mivel a víz 
csábításának az emberek nem tudtak ellenállni 
a rendeletet kevesen tartott ák be. A nyílt vizek 
tovább szedték áldozataikat, jelentősen megnőtt  
a vízbefulladások száma. 

Az egyházi tilalommal szembeszállva az 
úszás gyakorlására ösztönöz, annak fontossá-
gát hangsúlyozza az úszás első hivatalos szak-
könyve is, ami 1538-ban jelent meg. Nicolaus 
Wynmann ingolstadti egyetem tanárának 
munkája, melyet a Tridenti zsinat indexre tett . 
Az angoloknak is megvolt a maga szakirodal-
ma.  Everard Digby 1587-ben írta meg a De Arte 
Natandi című művét. A 17. századtól Európában 
sorra jelentek meg az úszáskönyvek, vagy olyan 
testgyakorlati szakkönyvek, melyek úszással 
is foglalkoztak. 1741-ben jelent meg a holland 
Jean Frédéric Bachstrom könyve mely a vízből 
mentés talán legelső szakirodalma. Wynmann 

és Digby nyomdokait követve Melchisédech 
Th evenot 1696-ban megírta az első francia nyel-
vű úszószakkönyvet. Könyve – Úszás művésze-
te képekkel ábrázolva és utasítások a hasznos 
fürdőzéshez – Európában népszerű lett .

Könyvében ismerteti az egyes úszásnemeket, 
a váltott  karú úszást, a háton úszást, a legősibb 
kutyaúszást (dog paddle) és korának legkedvel-
tebb úszásmódját a mellúszást (Belly). Hasonla-
tokkal (mint a hajó, kígyó mozgását utánozva) 
segít megértetni a mozdulatokat, testhelyze-
teket, leírja az egyes technikák mechanikáját. 
Gondolatai már a reneszánsz korát idézik: az 
ember – az állatokhoz hasonlóan – születésé-
től fogva tud úszni, csupán kellő bátorság kell 
hozzá, hogy a békához hasonló mozdulatokat 
végezzen.  1786-ban Párizsban jelent meg egy 
hasonlóan már humanista gondolatokat ébresz-
tő mű: Art de nager. Az ember természeténél 
fogva tud úszni. A civilizáció torzított a el. Mivel 
eltávolodtunk a természett ől, elfelejtett ük ezt az 
állatoknál (béka, kutya) még megmaradt szüle-
tett  tudást.   

A reneszánsz testkultúra fellendülése elve-
tett e a középkor úszással szembeni előítéleteit. 
A reneszánsz ember felfedezte a test, a mozgás 
szépségét, visszatért az ókor testkulturális érté-
keihez, a rekreációs tevékenységek ösztönös és 
tudatos alkalmazása ismét elterjedt, teret hódí-
tott , divatba jött  a szabad vizekben való úszká-
lás, fürdés.

A korszak természett udományos gondol-
kodása az úszás szakembereire is hatással volt. 
A művészeti alkotásokban is megjelentek az úszó 
alakok (Dürer, Leonardo, Cranach, Gentile). 

A humanista gondolkodók többsége az úszás 
mellett  foglalt állást. Hazánkban Mátyus István 
(természett udós, orvos, munkássága leginkább 
az 1760-1790-es évekre tehető) a testgyakorla-
tok, azon belül az úszás szerepét is hangsú lyozta. 

9. kép • Thevenot könyvének képes ábrája a hátúszás 

közbeni karemelést mutatja be

9. picture • Thevenet’s book during how to swim holding 

up hands

10. kép • A reneszánsz szabadúszás ábrázolása

10. picture • The Renaissance freelance illustration

Nem kizárólagosan egészségügyi, hanem peda-
gó giai szerepet szánva a testgyakorlásnak. 
Mód szeresen elemzi a fürdők típusait, azok, 
szervezetre kifejtett  hatását. A papságot okolja, 
amiért az egyház sületlen babonákat terjesztett  
az úszással kapcsolatban.   

A kor vallásos világszemlélete viszont to-
vábbra sem engedte, hogy Hazánkban a fürdő-
kultúra igazán elfogadott á váljon. Miközben 
Napóleon seregében az úszás a kiképzés részévé 
vált, a 17. század közepétől még számos ország-
ban, így hazánkban is tiltott  volt a nyíltvízi für-
dés, úszkálás. A napóleoni háborúkban kataszt-
rofálisan magas volt a monarchia katonáinak 
vízbefulladási aránya. Ez egy kissé felnyitott a 
az úszásellenes tábor szemét. Az 1810-es évek 
második felében favázas folyamuszodákat kezd-
tek építeni. A reformkor szerves részét képezték 
ezek a dunai folyamuszodák.

Ezek, a Duna vízén úszó, gerendákra épült 
úszó faszerkezetek a rakpart díszeként több mint 
száz éven keresztül elégített ék ki az úszás, fürdés 
után vágyakozók igényeit. Tetején nemzeti színű 
zászlót lengetett  a szél, belül kabinok, fürdők, és 
úszórész, egy közel húsz öl hosszú, nyolc öl szé-
les medencével. Alul a Duna fenekéig leeresztett  
hálók zárták el a folyótól. Láncokkal, kötelekkel 
voltak kikötve, a Duna sodrását horgonyaikkal 
ellensúlyozták. Az első magyarországi szabad-
vizű uszoda 1781-ben épült Pesten, majd 1783-
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11. kép: Dunafürdő belülről 1866-ból

11. picture: Danube Bath inside in 1866

ban Balatonfüreden, és 1797-ben a Fertő tavon 
is létesített ek egyet. Kezdetben ezeket kizárólag 
katonák használhatt ák, majd szép lassan a tila-
lom ellenére a közönség számára is engedélyez-
ték a bejárást. 

 
Az úszás népszerűsítésében kiemelkedő sze-

repe volt Széchenyi Istvánnak, aki szinte napon-
ta úszott  a Dunában, sőt, többször át is úszta. 
Naplójában így ír: „Fürödtem a Dunában, ami 
nagy feltűnést keltett  Pesten, és megállapítot-
tam, hogy elfelejtett em úszni.” (1821) „Fürödni 
megyünk a Dunára. Batt hyány Lajos jól úszik.” 
„Átúszom a Dunát – nagyon nehezen sikerül! 
Bizonyára utoljára életemben!”–írja 1848-ban, 
57-évesen.  Széchenyinek, követői is voltak. 
A kor szak legismertebb és egyik legnagyobb 
úszójának viszont nem Batt hyányt tekinthet-
jük, hanem Wesselényi Miklóst. A Balatonban 
való úszás népszerűsítését neki köszönhetjük. 
1836-ban az Anna-bált követően még a Bala-
tont átúszta Füred és Tihany között . Széchenyi-
vel együtt  sokat tett ek azért, hogy a harmincas 
években a Dunán, és a Balatonon fellendüljön 
az úszóélet, továbbá, hogy az emberek visszatér-
jenek az úszás szeretetéhez. Ebben az időszak-
ban már népszerűek voltak a folyamátúszások, 
„kiúszások”, a nemzeti úszódemonstrációk. 
1836-ban például csónakok és rézfúvós zenekar 
kíséretében folyamúszó politikai demonstráci-
ók tartott ak a Dunán, de érdemes megemlíteni 
az 1844-es fáklyafényes úszótüntetést. Az úszó-
tanoncok, tudásukat a Dunában rendezett  ün-
nepélyes bemutatókon bizonyíthatt ák, vagy 
a nagypróbán, ami a folyó átúszását jelentett e. 
A korszak úszás és fürdőkultúrájának helyszíné-
ül leginkább a tavak, a folyók szolgáltak. 

A gentlemansportból kevés honosodott  
meg hazánkban, de a kihívásos vetélkedők ná-

lunk is népszerűek voltak. Úszótel-
jesítményre is kötött ek fogadásokat. 
Szekrényessy Kálmán, a korszak 
nagy folyamúszója fogadásból több-
ször át is úszta a Balatont. 

Az úszás népszerűsítését szolgáló 
nagy történelmi úszásokra is sor ke-
rült a század végén.  Az úszás történe-
tének nagy eseményeként 1875-ben 
Matt hew Webb Dover és Calais kö-
zött  (34 km a táv, de állítólag, mivel 
cikk-cakkban úszott  a végére 64 km-t 
teljesített ) 21 óra 45 perc alatt  átúsz-
ta a La Manche-csatornát. 1876-ban 

Boyton kapitány különleges úszásmóddal: há-
ton fekve, evezőlapátokkal a kezében, vitorlával 
a lábára erősítve, hívta fel magára a fi gyelmet, 
mikor Linztől Budapestig úszott . A távot 52 óra 
alatt  tett e meg. Hazánkban a távúszás előhír-
nöke Wesselényi Miklós, az első nagy hosszú-
távúszó pedig Szekrényessy Kálmán volt. Ezek 
a távúszások elsősorban az úszósport népsze-
rűségének tett ek jót. Az úszásban sokáig nem 
az idő, a gyorsaság motiválta az úszni tudókat, 
hanem a táv, amit leküzdhetnek. Sokáig folyó-, 
tóátúszásokról, tengerparti népeknél öbölát-
úszásokról számoltak be a krónikák. Az első 
versenyeket is folyókban, tavakban, tengeröb-
lökben rendezték, 1810-ben Japánban, 1846-
ban Ausztráliában, 1869-ben Angliában. Ma-
gyarországon 1880-ban került sor az úszók első 
megmérett etésére. A résztvevőknek a Balatont 
kellett  átúszniuk Siófok és Balatonfüred között . 
Az első hivatalos úszóversenyt pedig 1881-ben 
rendezték a Dunán, Vác és a Margitsziget kö-
zött . A táv 31,5 km volt. 

A versenyúszás kialakulása a rekreációs cél-
lal végzett  úszásnak is kedvezett . Az emberek 
egyre gyakrabban jártak ki fürdőzni a szabad-
ba. A „szabadúszást” csak az öltözékük nehe-
zített e. A 18. század végén a férfi ak fürdőöltö-
zékéhez tartozott  a térdig érő nadrág az ing és 
a vászonmellény. A hölgyek számára a bokáig 
érő „bugyogó”, a fekete blúz, a fonott  cipő és a 
vászonsapka volt kötelező. A fürdőing viszony-
lag sokáig maradt használatban, de a 19. század 
végleg megtörte hosszantartó uralmát. Ez alap-
vetően azért következett  be, mert a versenysport 
megszületésével a fürdésben is, de az úszásban 
még inkább zavaró volt az ing használata. Egyre 
inkább testhez simuló öltözékre volt szükség. 
Ekkor született  meg a fürdőruhának nevezhe-
tő ruhadarab. Bár kezdetben ezek sem tett ék 
kellően könnyűvé és szabaddá az úszást, mivel 

a fürdőruháknak több rétegű, vastag öltözé-
kek voltak. A századforduló 
után a nők lüszterből, 
vászonból, kartonból 
készült, sok fodorral 
ékesített  fürdőru-
hát hordtak, mely-
hez fürdőharisnyát 
viseltek. A férfi ak 
piros vagy fekete-fe-
hér kereszt ben csíkos pa-
mutt rikóban úsztak. Eb-
ben már könnyebben 
lehe tett  mozogni. 
A hölgyek öltö-
zéke viszont még 
inkább nehezített e 
a mozgást, mintsem 
könnyített e volna.

12. kép: Fürdőruha az 1890-

es évekből 

12. picture: Swimwear for 

1890 years

 Ha már a versenyúszás fejlődését nem se-
gített e, legalább arra jó volt, hogy mindent 
eltakart. Pest 1840, egy korabeli sajtó eképp 
ír: „Az úszók teljesen felöltözve valának, hogy 
az illedelmet ne sértsék”. (Bakó,1986. 173.o.) 
Az 1880-as években a hölgyeket nyaktól boká-
ig beborított a úszóöltözékük. A vízitoalett jük 
viszont nem minden esetben felelt meg a kor 
prüdériájának. „A ledérebbekje elhagyta a fűzőt 
– írja egy korabeli hazai lap – sőt, még a fekete 
selyemharisnyát is, hogy vízbe menvén mezíte-
len lábszárát gyakorta mutogathassa.” (Földes 
és mtsai, 1989. 114. o.)

A 20. századra már nemcsak az úszóöltözékek 
lett ek kényelmesebbek, hanem az emberek is. Ci-
vilizációs fejlődésünk hátrányainak ellensúlyozá-
sára, a fi zikai inaktivitás, az egészségtelen életmód 
kompenzálására, a megnövekedett  szabadidő 
hasznos eltöltése érdekében, vagy csak a pihenés, 
a felüdülés, a szórakozás miatt , a ma emberének 
ismét vissza kell térnie az életet adó vízhez. 
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Ülésezett a Közép-Kelet-Európai 
Rekreációs Társaság elnöksége

Az I. elnökségi ülés résztvevői az Euromenedzser központjában

2010. december 11-én került sor a KERT elnökségi 
ülésére, melyen a főbb napirendi pontokat a Rekre-
áció című tudományos szaklap, a sikeres működés-
hez illeszkedő szervezeti felépítés, valamint a kö-
zel jövő tervei képezték.

A közel egy éve megalakult 
társadalmi szervezet szakmai 
elkötelezett ségének megvaló-
sításaként megalapítja a Rek-
reáció című szaklapot, mely 
tudományos igényességű 
szakmai cikkeket jelentet meg 
és folyamatos együtt műkö-
dést valósít meg a gazdasági, 
üzleti élet szereplőivel annak 
érdekében, hogy felfedezései, 

módszerei az érintett  gazdasági társaságok tevé-
kenységében mielőbb alkalmazásra kerüljenek.

Ehhez a szervezet társadalmi aktivistáinak 
olyan együtt működési formáját alakítja ki, mely 

The Presidency Meeting of the CEERA
hatékonyan szolgálja eredményes tevékenysé-
gét. Az elnökség ülései között  négytagú Vezető-
ség végzi az operatív munkát, míg a Koordináci-
ós központ irányító tevékenysége érvényesül a 

Rekreációs  műhely, a Pá-
lyázati iroda és a Szaklap 
megjelenéséhez szükséges 
feladatok között . 

Az elnökség tagjai el-
fogadták az eddig végzett  
tevékenységekről szóló 
Szigeti Katalin, Tóth Lea 
Éva, Rácz Renáta beszámo-
lóit, ugyanakkor a régióban 
betöltendő szerep pozitív 
jövőképét.

Th e Presidency of CEERA  
(Central-Eastern-European 
Recreational Association) 
had its fi rst meeting on 11th, 
December 2010. Th e agenda was 
about the scientifi c quarterly publication called, 
“REKREÁCIÓ”, the organizational structure 
for successful operation, and the Activity Plan 
for the near future of the association.

Our association has been founded nearly 
1 year before and one of its fi rst steps was to set a 
scientifi c quarterly publication, called “REKRE-
ÁCIÓ”, where not only scientifi c articles will be 

published, but continuous cooperation happens 
with participants of business world, for the sake 
of applied discoveries, which should be built in 
their services and products of these companies. 
Th is forms a unique cooperation among the 
offi  cers and supporters of the CEERA  and the 
companies to serve effi  cient and profi table 
operation of them.

Between the meetings 
of Th e Presidency a 
4-member Executive Board 
coordinates the activities 

of Creative Workshop of Recrea-
tion, Tender Division and the Editorial to 
publish the “REKREÁCIÓ”. Th e fi rst issue of it 
is the one that is in your hands.

Th e Presidency fully accepted the Vision of 
CEERA  and agreed with the presentations of 
division leaders Katalin Szigeti, Lea Éva Tóth 
and Renáta Rácz.
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Bevezetés
Hajdanán elsősorban a testnevelő tanár látt a el 
az iskolai testnevelés órák megtartását, ő volt az, 
aki a délutáni edzéseket levezett e és részt vállalt 
a szabadidősport területén is.  Ezért a testnevelő 
tanárképzés összetett  volt, magába foglalta a fen-

ti tevékenységekre történő felkészítést is. Ma azt 
tapasztaljuk, hogy a sportszakember-képzésben 
szakterületek szerinti diff erenciálódás követke-
zett  be az iskolai testnevelés (testnevelő tanár 
képzés), a szabadidősport (rekreációs szakember 

képzés) és a versenysport (edző képzés) kompe-
tenciáinak oktatásában. Amennyiben a tanügyi 
reformokat, a mai testnevelés órák számát, a ta-
nulók egészségi és fi zikai teljesítőképességét, 
a sport társadalmi megítélését vesszük fi gyelem-

Dr. habil. Müller Anett a1 – Seres János1 – Széles-Kovács 
Gyula1 – Kristonné Dr. Bakos Magdolna1 – Váczi Péter1

1 Eszterházy Károly Főiskola Testnevelés és Sportt udományi Intézet, Eger

A testnevelő tanárok munkaerőpiaci 
sze repe az egészségturizmus területén

Labour Market’s Role of the Physical Education 
Teacher in the Health Tourism

rekreacio.indd   20rekreacio.indd   20 2011.02.28.   20:10:082011.02.28.   20:10:08



21 

a testnevelő tanárok munkaerőpiaci szerepe az egészségturizmus területén

be, akkor nem lehetünk elégedett ek a kialakult 
helyzett el, talán még mostohább a helyzet, mint 
valaha. A NAT bevezetésével ugyanis a testne-
velés órák száma 47%-kal csökkent (Istvánfy 
1999.), mely ugyancsak a gyermekek életének 
mozgásszegényebbé válását eredményezte. 
Nem is olyan régen megkérdőjelezték a testne-
velés osztályozásának létjogosultságát. Azok 
a szakemberek, akik testnevelő tanár BSc dip-
lomát kapnak, nem kapnak jogosultságot a ta-
nításra, azonban a munkaerőpiaci elvárásoknak 
megfelelve lehetőség nyílik az egészségturizmus 
területén a wellness szállodák sport, szabadidős 
és közösségi programjainak lebonyolításában, 
való feladatkör betöltésére.

Irodalmi átt ekintés
Mit értünk az egészség fogalma alatt ? A Révai 
Nagy Lexikona (1991) szerint: „az egészség 
a betegségekkel ellentétes fogalom. Jelzi va-
lamely élőlénynek azt az állapotát, melyben 
minden szerv teljes működési képességű.” – ezt 
a defi níciót csupán a biológiai lények (növények, 
állatok) esetében fogadhatjuk el. Az ember „ter-
mészeti” lényből „társadalmi” lénnyé fejlődött , 
így esetében a biológiai jellegű egészség értel-
mezés koránt sem tekinthető teljes értékűnek. 
Az ember szociális lény is, fontos a kiegyensú-
lyozott  élethez a baráti-, családi-, munkahelyi 
kapcsolatok rendszere. Ezt példázza nekünk 
Kipling a „Dzsungel könyvében” Maugli tör-
ténetével. A vadonban, a társadalomtól messze 
felnövekvő „vadóc” nem tekinthető a minden-
napi értelemben vett  emberi lénynek. Az embert 
a nyelv használata, a társakkal való kommuniká-
ció, a társas kapcsolatok rendszere teszi igazán 

emberré. Ezen kívül- az ember pszichológiai 
lény is, vagyis fontos a lelki egészség megőrzése 
és fejlesztése a pszichikus ártalmak és betegsé-
gek megelőzése, melyet a mentálhigiéné (Buda, 
1998) fogalmával fejezhetünk ki.

Az Egészségügyi Világszervezet (World 
Health Organization WHO) egészség defi ní-
ciója már komplexen értelmezi az egészséget, 
nem csupán a betegségektől való mentességet 
jelenti, hanem: „teljes testi, lelki és szociális jó-
lét” állapotaként. Cooper (1990) az egészséget 
„tökéletes közérzetnek” nevezi, arra hívja fel a fi -
gyelmet, hogy ez egy egyensúlyi állapot, amiért 
mindig a „megfelelőt” (sportmozgás, pihenés, 
alvás, evés, stb.) kell tennünk, se többet, se ke-
vesebbet!

Abraham Maslow (1968) felhívja a fi gyelmet 
a mentális egészség kérdésére. Szerinte az alap-
vető pszichoszociális szükségletek kielégítése, 
másrészt bizonyos megterhelő körülmények 
kiküszöbölése egyaránt feltételei a mentális 
egészségnek.

A wellness értelmezések közül érdekes Dunn 
összetett  koncepciója.

A wellness hat legfontosabb ismérve (Dunn 
H. Travis, 1985): 

Az egyén egészséghez kapcsolódó felelős-• 
ségtudata
Rendszeres testmozgás• 
Egészséges táplálkozás (ételek és italok • 
megválogatása)
Káros szenvedélyek (élvezeti cikkek, füg-• 
gőséget okozó szerek) kerülése, óvatosság 
a gyógyszerek szedésében
Rendszeres ellazulás és stresszkezelés• 

Környezetbarát szemléletmód (környezet-• 
tudatosság).

A wellness tehát olyan életforma, amely 
hozzásegíti az embereket ahhoz, hogy egészsé-
gesebbek, karcsúbbak, boldogabbak legyenek, 
vagy csak egész egyszerűen jól érezzék magun-
kat a bőrükben, mivel a többi egészségmegőrző 
programmal ellentétben a wellness az embert 
holisztikusan, azaz egységként szemléli. Fő 
ismérvei: a tudatos egészségmegőrzés, a rend-
szeres testmozgás, az egészséges táplálkozás, 
a káros szerek kerülése, a rendszeres ellazulás, 
a relaxáció, a stresszkezelés és a környezetbarát 
szemléletmód.

Az egészségturizmus összefoglaló néven tar-
talmaz minden, az egészséggel kapcsolatos uta-
zási típust. Az egészségturizmusban a látogatók 
alapvető motivációja az egészségi állapot meg-
őrzése, fejlesztése a deformitások és betegségek 
megelőzése (wellness turizmus) valamint az 
egészségi állapot javítása, a kialakult betegségek 
gyógyítása (gyógyturizmus) illetve a képessé-
gek fejlesztése és a fi zikai teljesítőképesség nö-
velése (fi tness turizmus). Azt mondhatjuk, hogy 
az egészség megőrzése, vagy helyreállítása érde-
kében tett  utazások összességét tekintjük egész-
ségturizmusnak (Müller–Könyves, 2006).

A betegségek gyógyítása igen komoly terhet 
ró a társadalomra. Az országos egészségbizto-
sítási pénztár (OEP), mint feneketlen kút nye-
li el a befi zetett  összegeket és olykor még ez is 
kevésnek bizonyul. A betegségek gyógyítása 
helyett  a prevenció költséghatékonyabbnak 
mondható, nem beszélve arról, hogy az egyén-
nek is kellemesebb. Ezért tapasztaljuk azt, hogy 
a gyógyturizmus – mely a megromlott  egészségi 

21

ABSTRACT
According to the related government decree (54/2003 Ministry of 
Economics and Traffi  c MET decree) a wellness hotel shall provide 
the following services: pool, sauna, beauty-programs, therapy and 
relax services, social events and sports program (animation) and re-
form gastronomy. Physical education teachers can take part in the 
organization and management of sport programs. Hence we need 

to include the knowledge material of health tourism and recreation 
in the physical education teacher training program in which the 
aim is to build competence for program organization. Recreational 
activities or sport programs can be an alternative for touristic 
product development in the fi eld of health tourism.
Keywords: health tourism, animation, PE teacher

be, akkor nem lehetünk elégedett ek a kialakult emberré. Ezen kívül- az ember pszichológiai Környezetbarát szemléletmód (környezet-•

ÖSSZEFOGLALÁS
A wellness szállodáknak a vonatkozó rendelet szerint (54/2003 GKM 
rendelet) az alábbi kínálati elemekkel kell rendelkezniük: fürdő, sza-
una, szépségápolással kapcsolatos szolgáltatások, terápiás és rela-
xációs kezelések, közösségi programok, sportprogramok (animáci-
óval) valamint reformtáplálkozási kínálat. A testnevelő tanárok részt 
tudnak vállalni a különféle sportprogramok megszervezésében és 

lebonyolításában. Ezért a testnevelők képzésében szerepeltetni kell 
az egészségturizmus, a rekreáció ismeretanyagát, melyben a prog-
ramszervezés kompetenciájának kialakítása a cél.  A rekreációs  te-
vékenységek, a sportprogramok a turisztikai termékfejlesztés egyik 
alternatívái lehetnek az egészségturizmus területén.
Kulcsszavak: egészségturizmus, animátor, testnevelő tanár

rekreacio.indd   21rekreacio.indd   21 2011.02.28.   20:10:102011.02.28.   20:10:10



22 

a rekreációs úszás története

állapot helyreállítása érdekében tett  utazás – 
mellett  egyre növekvő kereslett el találkozha-
tunk a wellness szolgáltatások iránt.

Az egészséges életmód fogalmának széles 
körben történő elterjedésével az egészségturisz-
tikai szolgáltatások körében az elmúlt években 
mind inkább a wellness került a fi gyelem közép-
pontjába. A wellness egy olyan lehetőség, amely 
számos eszközt kínál az egészség megőrzésére. 
A wellness szinte mindent magába foglal, amivel 
a közérzetünket javíthatjuk. Egyfajta egészséges 
életmódra próbál nevelni, amelynek az egyik 
fontos alapelve, hogy törődjünk többet az egész-
ségünkkel, előzzük meg a betegségeket. A ter-
mék-diverzifi káció eszközeit alkalmazva sok 
kezelést, kúrát fejlesztett ek ki, melyek a wellness 
szállodák kínálati palett áját gazdagítják.

A wellness, amely egy, a well-being és 
a whole ness egyesítéséből létrehozott  műszó, 
az átfogóan értelmezett  (mentális, fi zikai, bi-
ológiai) egészség összhangjának megteremté-
sét célozza; és inkább kapcsolatos az életstílus 
megváltozásával, mint egy-egy konkrét beteg-
ség gyógyításával. Az egészségtudatos ember 
ugyanis életformájával, egészséges táplálkozá-
sával, rendszeres testmozgásával járulhat hozzá 
egészsége megőrzéséhez, a betegségek megelő-
zéséhez. 

A Magyar Wellness Társaság szerint (www.
spahungary.hu)

„A wellness olyan életforma, amelynek gya-
korlói a civilizáció okozta bántalmakat a test, 
lélek, szellem együtt es kényeztetésével, odafi -
gyeléssel, tudatos életvitellel igyekeznek meg-
előzni.”

A KPMG nemzetközi tanácsadó cég szerint
„A wellness lényege az egészség megőrzése: 

a mentális, fi zikai és biológiai egészség össz-
hangjának megteremtése; a hangsúly a megelő-
zésen van, a részvétel önkéntes a kezeléseken.”

A Spa & Wellness magazin szerint
„A wellness olyan életforma, amely az 

egész séggel kapcsolatos tudás megszerzésével, 
az egészségi állapot kedvező befolyásolásával 
a test, a lélek és a szellem optimális állapotát 
kívánja elérni. A tisztaságot jelképező őselem, 
a víz, a magyarországi wellnessben az egészség 
alfája és omegája. Hazánk szinte kimeríthetet-
len termálvízkinccsel rendelkezik, olyannyira, 
hogy e tekintetben az előkelő ötödik helyet fog-
lalja el a világon.”

A németek által kidolgozott  wellness-modell 
(Wolfgang Nahrstedt, 2000) felhívja a fi gyel-
met a wellness legfontosabb alappilléreire: 
a testi, lelki és szociális jó közérzetre, mely az 
egészség defi níciójával analóg, azonban ennek 
a hármas egységnek a megvalósulását egy fel-
tételhez köti: a környezethez. A szerepét, abban 
látja, hogy csak egészséges, tiszta természeti 
környezetben valósulhat meg mindez. Az em-
bereknek egészségük érdekében rendszeres 
testi- és szellemi tevékenységeket kell végez-
niük, a stressz-szint kezelésére meditatív és 
stresszoldó technikákat kell alkalmazniuk, oda 
kell fi gyelni a helyes táplálkozásra, a megfelelő 
mennyiségű, és „minőségű” pihenésre, a test és 
szépségápolásra. Az arányos test, a jó kondíció, 
az arc, a kéz, a láb ápoltsága több mint esztéti-
kai kérdés. A tudat, hogy a külső jó benyomást 
kelt növeli az önbizalmat, javítja a fellépést, ami 
a siker alapja a karrierben éppúgy, mint a tár-
sas kapcsolatokban, a magánéletben. A fi tness 
olyan életforma, amely a jó fi zikai erőnlétet, az 
egészséges életmódot és az esztétikus külsőt 
helyezi előtérbe. Azt mondhatjuk, hogy a két 
életforma nem létezhet egymás nélkül, azonban 
a wellnesstől alapvetően az különbözteti meg 
a fi tnesst, hogy nagyobb szerepet kap benne 
az aktív, sportos időtöltés és a test formálása. 

A modell középpontjába helyezi el a saját 
felelősséget, mellyel rámutat arra, hogy 
mindenkinek legfőképpen a maga kezében 
van az egészsége. Okolhatunk másokat az 
egészségi állapotunk megromlásáért (pl.
egyre többet hallunk a sajtóban a dohány-
gyártó cégek és a gyorsétt ermi láncok ellen 
pert indító csoportokról, akik őket okolják 
a kialakult tüdőrákjuk, vagy kóros kövér-
ségükért), azonban a káros szenvedélyek 
visszautasításának az egészséges életmód 
választásának döntése elsősorban a mi fe-
lelősségünk!

 A wellness holisztikus, tehát átfogó ér-
telemben foglalkozik az ember egészségével és 
feltételezi, hogy a személy önmaga is aktívan 
részt vesz egészsége megőrzésében, a betegsé-
gek megelőzésében. 

Halbert Dunn amerikai orvos hat ismérvet 
dolgozott  ki a wellnessre (www.spahungary.hu), 
melyek a következők:

Az egyén egészséghez kapcsolódó felelős-• 
ségtudata;
Rendszeres testedzés;• 
Egészséges táplálkozás;• 
Káros szenvedélyek, élvezeti szerek kerü-• 
lése;
Rendszeres ellazulás, stresszkezelés;• 
Környezett udatosság, mely a mindenna-• 
pi élet területére kiterjedően foglalkozik 
a környezetkárosító anyagok felhasználá-
sának és az életvitel módosításának kér dé-
sei  vel.

Az egészségturizmus népszerűbb, mint vala-
ha, akár a megelőzés, akár a rekreáció a turisták 
célja, hiszen az egészség a mai generációk érték-
skáláján a csúcsra ugrott . A 21. század tehát eddig 
soha nem remélt technikai haladást, új műszaki 
megoldásokat az információ szinte korlátlan 
áramlását és irigyelt életminőséget, kényelmet 
hozott  sok ember számára.  Ám a motorizáció 
és urbanizáció pozitívumai mellett  súlyosak 
a gondok is. Ezek egyike az inaktivitás a moz-
gásszegény életmód, ami tömeges mozgásszervi 
elváltozáshoz, deformitáshoz, légzési-keringési 
zavarokhoz stb. vezetett . „Így napjainkban egy-
re több ember döbben rá arra, hogy nem csak az 
elérhető földi javaknak van ára. A legdrágábban 
megszerezhető és még drágábban megtartható 
érték az egészség” (Gedő-Rigler, 1998).

A wellness-üdülés, mint egy tudatos életstí-
lus kifejeződése, egyre nagyobb szerepet kap 
valamennyi korosztály életében. Az aktív meg-
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előzés bizonyított an az élvezett el teli élet garan-
ciája – az egészség egy életcél. A wellness célja: 
egy ésszerű, sikert ígérő és egészséges életstra-
tégia követése.

A testnevelő tanárok, mint az egészségtu-
rizmus humánerőforrásai
A gyógyturizmus kínálati elemei a különböző 
terápiás eljárások, melyek orvosi hátt eret igé-
nyelnek. Bár tudjuk, hogy a mozgás szerepel 
a terápiás módszerekben (gyógytorna), azon-
ban erre a területre gyógytornász végzett ség 
szükségeltetik. 

Nézzük, meg mi van a másik, a wellness tu-
rizmus területével?

Németországban reprezentatív felmérés ke-
reteiben (Der RDA Marktforschungsbericht, 
2009, Reyseanalyse, 2009) megállapított ák, 
hogy a válság ellenére is 2007-ről 2008-ra egy 
mérsékelt bevétel növekedést értek el a hote-
lek, és az olcsóbb garniszállók, panziók. Míg 
2007-ben 16,5 millió eurót addig 2008-ban 
16,6 millió euró bevételt realizáltak (Der RDA 
Marktforschungsbericht 2009. 13.p.). Mérsé-
kelt növekedés volt megfi gyelhető a nyári nya-
ralások területén, míg 2007-ben a német lakos-
ság 74,8%-a, addig 2008-ban 76,2%-a nyaralt. 
A több mint 5 napos nyaralások száma 2007-ben 
62,9 millió volt, mely mérsékelten növekedett  
2008-ra, hiszen 64 millióra nőtt . 2009-ben a 
német utazó lakosság 78%-ának a legfőbb uta-
zási motivációja a nyugalom, a pihenés, a meleg 
klíma, a változatosság (kiszakadni a minden-
napokból) volt. A megkérdezett ek harmadának 
a nyaralás során végzett  fi tnesz-aktivitás volt 
a tipikus szabadidős tevékenysége. A kutatás 
szerint az egészségorientált körutazások, város-
látogatások, wellness utazások és kúraajánlatok 
népszerűsége nőtt  2009-ben, mely növekedése 
tovább prognosztizálható. 2009-ben ugyancsak 
nőtt  a német szenior korosztály és fi atalok külföl-
di desztináció-választásai, melyet az egészségük 
megőrzése és fi tt ségük magtartása valamint a 
hosszabb életkor reményében tett ek (Der RDA 
Marktforschungsbericht 2009. 3.p.).

Mindebből prognosztizálható, hogy a de-
mográfi ai változások és az ezzel járó öregedő 
társadalom hatásaként az egészségturizmus a 
jövő turizmus piacának megatrendjévé válik.

Hazánkban is az egészségturizmus egyre 
népszerűbbé válik és növekvő keresletet tapasz-
talhatunk a termék iránt.

Kerényi és mtsai (2009) 2009 nyarán a Ko-
máromi Gyógyfürdőben, az Agárdi Termál- és 
Gyógyfürdőben, és a Pápai Várkertfürdőben 375 

fős mintán végzett  fürdőkutatás során megálla-
pított ák, hogy a fürdőválasztás motivációjában 
a pihenés és a rekreáció nagyobb szerepet ját-
szott , mint maga a fürdő hírneve, hiszen ezek 
a fürdők még kevésbé bevezett ett ek az egészség-
turisztikai piacon, így ezek arculatát erősíteni 
szükséges.

Saját kutatásunk (Müller és mtsai, 2009) is 
igazolta, hogy a fürdőlátogatók körében egyre 
markánsabban fogalmazódik meg az igény a 
fürdőben lévő különböző sportos és wellness 
programok iránt.

A fürdők a testi-lelki és szociális jó közérzet, 
az egészség megőrzésének helyszíneivé válta, hi-
szen hazai kutatások igazolták a  fürdőlátogatás 
beépült a mindennapok programjába. A rend-
szeres fürdőlátogatók igénylik a megszokott  
szabadidős és wellness szolgáltatásokat és azok 
minőségét., és ezt a turisztikai desztinációk für-
dőinek termékfejlesztésük során érvényesíteni 
kell. (Müller–Kórik, 2009, Mosonyi és mtsai, 
2010).

A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 
2009 decemberében a kereskedelmi szálláshelyet 
igénybe vevő külföldi vendégek száma 1,2%-kal, 
az általuk eltöltött  vendégéjszakák száma 3,5%-
kal csökkent az előző év azonos időszakához vi-
szonyítva. A belföldi vendégforgalomban a ven-
dégek száma 9,4%-kal, a vendégéjszakák száma 
10,0%-kal csökkent. Összességében a vendégek 
száma 5,9%-kal, a vendégéjszakák száma 7,0%-
kal maradt el az egy évvel azelőtt i adatokhoz 
képest. Mind a külföldi mind a belföldi vendég-
forgalom csökkenésében érezhető a gazdasági 
válság hatása. (KSH, www.itt hon.hu).

A gazdasági válság legnagyobb vesztesei a 
háromcsillagos szállodák voltak. 2008-ról 2009-
re a 3 csillagos szállodák forgalma 14,8%-kal 
csökkent, az 5 csillagos szállodáké 2,3%-kal a 
négycsillagosoké 0,7%-kal csökkent. A wellness 

szállodák forgalma csupán 0,3%-kal. (KSH, 
www.itt hon.hu).  A válság kevésbé csökkentett e 
a wellness keresleté, mely az előző években di-
namikus forgalombővülést mutatott .

Magyarországon jelenleg a wellness szállo-
dák kritériumrendszerét a kereskedelmi szállás-
helyek osztályba sorolásáról szóló, többször mó-
dosított  IKIM rendelet – a legújabb módosítása 
az 54/2003 (VIII.29) sz. GKM rendelet 2003. 
nov. 27-től lépett  életbe – szabályoz. A rendelet 
szerint a wellness szállodáknak az alábbi szol-
gáltatásokat kell kínálni:

1. „A szálloda minimum 1 féle beltéri fürdő-
medencével rendelkezik(uszoda, pezsgőfürdő, 
élményfürdő, gyermekmedence).

2. A szálloda rendelkezik minimum 2 féle 
szauna vagy gőzfürdő létesítménnyel (fi nn sza-
una, bioszauna, infraszauna, gőzfürdő, aroma-
kabin, törökfürdő, stb.).

3. A szálloda az arc-, test-, kéz-, láb- és haj-
ápolási szolgáltatások közül legalább 4 féle 
szépségápolási lehetőséget nyújt (masszázsok, 
arckezelés, testt ekercselés, ultrahangos testke-
zelés, hajápolás, fodrászat, pedikűr, stb.).

4. A szálloda legalább 6 féle masszázs, rela-
xációs és egyéb közérzetjavító – vizes és száraz – 
szolgáltatást kínál (akupunktúra, akupresszúra, 
izzasztó pakolás, kiropraktika, Bach-terápia, 
kneipp kúra, léböjt, életmód-táplálkozási ta-
nácsadás, sóbarlang, masszázstechnikák, stb.).

5. A szálloda gasztronómiai kínálatában 
szerepelnek a régióra jellemző, hagyományőrző 
magyar, továbbá reform- és vegetáriánus étel- és 
italajánlatok (gyógyteák, frissen préselt gyü-
mölcslé, biobor).

6. A szálloda minimum 4 féle szabadidős 
sportolási vagy keleti mozgásprogramot kí-
nál, és további minimum 1 féle aerobic jelle-
gű tréninget. (Kardio- és izomerősítő gépek 
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szabadidős tevékenységek, szabadidősportok, 
alternatív mozgásprogramok (min. 4 féle: asz-
talitenisz, vitorlázás, golf, jóga, gyalogtúra, 
kerékpárkölcsönzés/túra, lovaglás, szörfözés, 
Th ai Chi, tenisz, aerobic jellegű tréningek (min 
1 féle: callanetics, stretching, kick-boksz, Tae-
bo, spinning, vízi gimnasztika (aquafi tness), 
aerobik, step-aerobik)

7. A szálloda minimum 3 féle közösségi, 
kulturális, zenei, művészeti programlehetősé-
get nyújt, illetve folyamatosan ajánlja a környék 
nyújtott a lehetőségeket (kulturális programok, 
kreatív alkotóműhely, tánc, közös kirándulás, 
közös játék).

A humánerőforrás tekintetében a rendelet az 
alábbi feltételeket írja elő:

A szálloda rendelkezik kardiogépekkel is • 
felszerelt fi tnessteremmel és sportedzővel, 
sportoktatóval vagy testnevelő tanárral.
A szálloda a nappali és a délutáni műszak-• 
ban rendelkezik legalább egy fő wellness 
végzett ségű vagy azzal egyenértékű vég-
zett séggel rendelkező dolgozóval.

Ezt a kritériumrendszert az osztrák és német 
mintához analóg készített ék el, ahol a kínálati 
elemek az egészség defi níciója mentén lefedi a 
testi, lelki és szociális jó közérzet biztosításához 
nélkülözhetetlen kínálati elemeket. A kritéri-

umrendszerből kiderül, hogy a sportmozgások 
terén elég változatos mozgáslehetőségeket kell 
kínálni. Ezeknek a sportprogramoknak bizto-
sítani kell az állóképesség fejlesztését a légzé-
si- és keringési rendszer támogatását, illetve az 
egyes izomcsoportok izolált erejének (relatív 
erő, erőállóképesség) fejlesztését. Ezeknek 
a programoknak a szakszerű lebonyolításához, 
mint pl. küzdősportok, aerobik, stretching, ví-
zi-gimnasztika, callanetics, tenisz, kerékpár- és 
gyalogtúra, stb. nélkülözhetetlen a megfelelő 
szakember alkalmazása. Így kritériumként fo-
galmazódik meg a testnevelő tanárok, sportok-
tatók, vagy edzők, személyi trénerek biztosítása, 
akiket a szállodának alkalmaznia kell.

A másik lehetséges kapcsolódási terület az 
animáció. A wellness szállodáknak ugyanis eze-
ken a kötelező elemeken kívül még úgynevezett  
fakultatív szolgáltatásokból pontokat kell össze-
gyűjteni, a háromcsillagosnak 90-et, a négycsil-
lagosnak 130-at, az ötcsillagosnak pedig 170-et. 
Ezek között  a fakultatív szolgáltatások között  
szerepel az animátor, és az animáció, mely 10 
pontot ér. A fakultatív pontok listáján a humán-
erőforrás nagyobb pontértékkel van „jutalmaz-
va”, hiszen míg az animátor alkalmazása esetén 
10 pont jár, addig a teniszpályák (függetlenül a 
teniszpályák számától) megléte 5, az asztalite-
nisz vagy internet kapcsolat 2 pontot ér.

Az animáció a Révai Új Lexikona 
szerint (1996): a latin animus, anima 
szóból ered, melynek eredeti jelen-
tése lélek, életerő illetve a mozgókép 
készítés válfaja, vagyis „életre keltés”. 
A fi lmiparban animáció alatt  a rajzfi lm-
fi gurák életre keltését értik.  Az animál 
szó Révai Nagy Lexikona (1989) ser-
kentést, buzdítást, ösztönzést jelent. 
A szabadidőiparban a jelentése: buzdít, 
ösztönöz, serkent. Az animátorok biz-
tosítják a környezetet, a programokba 
való bekapcsolódást, részvételt, ami 
lehetővé teszi az önfeledt élményt 
a szakmai irányításukkal. Az animátor 
a szórakoztató, közösségi és sport prog-
ramok lebonyolításán túl, a „házigaz-
da” szerepét is betölti, melynek segítsé-
gével a vendégek kapcsolatt eremtését 
segítik. Tájékoztatják a vendégeket a 
programokról, ösztönzik (motiválják) 
és nem kényszeríti, hogy vegyenek 
részt abban.

Egyre több wellness szálloda hon-
lapján olvashatjuk a kínálati elemek 

palett áján az animációt, mely egyre jobban fel-
értékelődik. Vajon miért? 

Minden vendéglátónak érdeke a megelé-
gedett  vendég, hiszen a visszatérő vendégkör 
kialakítását biztosíthatja, valamint nincs is 
annál jobb reklám (szájpropaganda), amikor a 
barátoknak ajánlja a vendég az adott  szállodát. 
A gyerekanimáción keresztül a szülőket is meg-
nyeri, hiszen egy elégedett  gyerek, két elégedett  
szülőt is eredményez.

A Maslow-piramis mind az öt szintjének 
emberi szükségletei teljesülnek amennyiben 
animációt is alkalmaz a szálloda. A fi ziológiai 
szükséglet, a szállást, étel- és italszolgáltatás 
jelent, a biztonsági szükségletet a biztonságos 
hotelkörnyezet adja. Ezek animáció nélkül is 
teljesülhetnek, de az ezeket követő három szint 
teljesítése csak ott  realizálódhat, ahol rendel-
keznek animációval. A valahová tartozás érzé-
sét az animátorok alakítják ki azzal, hogy min-
dig barátságosak, névről szólítják a vendégeket, 
a legnagyobb természetességgel invitálják min-
dig a programokra őket, mintha régóta hozzájuk 
és a többiekhez tartoznának. A megbecsülés az 
előzőekből származtatható, ott  ahol mindig szí-
vesen látják a vendéget, akkor is megbecsülik, ha 
rosszul teljesít egy játékban vagy sportban, ki-
váltja a megbecsülés érzését. Végül pedig ezek-
ben a klubokban az animátorok bíztatásával és 
vezetésével olyan dolgokat is kipróbálhat, amire 
addig nem volt mersze vagy csak idegenkedett  
tőle. Amikor látja, megtapasztalja a vendég a 
sikert, úgy érezheti az önmegvalósítás mezejére 
lépett .

Mivel a testnevelő tanárok a wellness szállo-
dák munkaerő piacán megjelennek, ezért a fel-
készítésük erre a feladatra új kihívások elé állítja 
azokat a képző intézményeket, oktatókat akik 
részt vállalnak a képzésükben.

Hipotézisek
A jó animátor és a jó testnevelő személyi-

ségjegyeiben sok hasonlóságot fi gyelhetünk 
meg, hiszen mind a kett ő emberekkel foglalko-
zik, ahol a kapcsolatt artás, a kommunikációs 
képességek, empátia, stb. fontos momentu-
mok. Hasonló eszközöket (sportmozgások) 
használ fel a testnevelő és az animátor is, más-
más cél érdekében. A testnevelés szakos hallga-
tók amennyiben megismerik az animációban 
rejlő lehetőségeket szívesen elhelyezkednének 
animátori munkakörben és keresletet támasz-
tanának a főiskolán történő animáció oktatása 
iránt.
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Módszerek
A vizsgálat célja:
Kíváncsi voltam, hogy a leendő sportszak-

emberek milyen ismeretekkel rendelkeznek az 
animációról, valamint hogyan viszonyulnak az 
animátori munkakörhöz, mely jelentősen javít-
hatná a munkaerőpiacra jutásukat.

A vizsgálat módszere:
Az Eszterházy Károly Főiskola testnevelő 

tanári illetve az új képzési rendszer szerint test-
nevelő-edző BSc szakos hallgatói körében kér-
dőíves kutatási módszert alkalmaztam a vizs-
gálatomnál. Az adatokat SPSS 16.0-ás szoft ver 
segítségével dolgoztam fel. A kérdőív válaszai-
nak grafi kus megjelenítéséhez, a diagramok ké-
szítéséhez Microsoft  Offi  ce 2003 és 2007 Excel 
és Word programjait használtam.

A minta:
Az Eszterházy Károly Főiskola testnevelés 

szakos hallgatói töltött ék ki a kérdőívemet. 76 
kérdőívet dolgoztam fel, ezért felmérésem egy 
mintaként szolgál. Minden évfolyam képviselte 
magát a megkérdezett ek között .  A 76 megkér-
dezett  nemek szerinti eloszlása, 37 nő és 39 férfi .  
16 fő első évfolyamos, 7 fő másodévfolyamos, 
17 fő harmadévfolyamos és 36 fő negyedévfo-
lyamos hallgató adott  választ. 

A mintában az utolsó évfolyamosak képvi-
seltett ék magukat dominánsan, ami azért jó, 
mert ők már többet foglalkoznak a munkaerő-
piacra jutásukkal, munkaerő piaci értékeikkel és 
elhelyezkedési esélyeikkel. 

Eredmények:
Az animáció, az animátor fogalmának vizs-

gálata a testnevelés szakos hallgatók körében:
A fejezet kérdései:

Tudod-e, mit jelent az animáció kifejezés, • 
mivel foglalkozik a sportanimátor?
Ismersz-e olyan személyt, aki dolgozott  • 
ilyen munkakörben?
Szívesen elhelyezkednél-e ilyen munka-• 
körben?
Tanárként, vagy animátorként helyezked-• 
nél-e el szívesebben? 

Az első kérdésem természetesen arra irá-
nyult, hogy tisztában vannak-e az animáció fo-
galmával. 64, 5 %-uk (49 fő) tisztában van azzal, 
hogy mit jelent animáció, illetve mivel foglal-
kozik az animátor. A válaszadók 35,5 %-a (27 
fő) nem tudta, hogy mit takar ez a szolgáltatás, 
illetve munkakör. 

Ezután a kérdés után röviden defi niáltam az 
animációt és, hogy mit is csinál az animátor, és 
hol található ilyen szolgáltatás, illetve hol tölt-
hető be ez a munkakör. Ennek az volt a célja, 
hogy, aki nem ismeri, egy új lehetőségre hívjam 
fel a fi gyelmét, olyan munkakörre, amit be-
tölthet. A másik célja az volt, hogy a következő 
kérdésekre tudjon így válaszolni az is, aki eddig 
nem ismerte ezeket a fogalmakat.

A következő kérdés az volt, hogy ismernek-e 
olyan személyt, aki animátorként dolgozott , 
dolgozik. Természetesen, aki nem tudta az elő-
ző kérdésben, hogy mit takarnak ezek a fogal-
mak, azok „nem”-mel válaszoltak. Sokan azok 
közül, akik ismerték a fogalmakat nem találkoz-
tak még animátorral, nem vett ek részt foglal-
kozásukon, vagy egyáltalán nem ismertek kör-
nyezetükben olyan személyt, aki animátorként 
dolgozott . A 76 megkérdezett ből 65-en nem is-
mernek animátort. 11 volt az igen válaszok szá-
ma (ezt azok választott ák, akik az előző kérdésre 
„igen”-nel válaszoltak.). A 11 „animátort isme-
rők” közül is csak néhányan írtak példát, ame-
lyek a következők voltak: „ismerős”, „Szathmári 
Márton”, „barátnőm”, „Siófokon a strandröplab-
dát rendezték”, „Füzesgyarmaton találkoztam 
velük ”.

„Szívesen elhelyezkednél-e ilyen munkakör-
ben?” (animátorként) kérdés volt a következő 
ebben a kérdésblokkban. A válaszok arányai 
a következőképpen alakultak (1. ábra).

A válaszadók közül 5 főt nem érdekel ez a 
munka. Négyen csak luxushajón dolgoznának. 
Tizenöten akkor választanák ezt a munkát, 
ha nem lenne más lehetőség és tizenöten azért 
helyezkednének el animátorként, mert ehhez 

hasonlót tanultak 
(testnevelés szak). 
A válaszadók többsé-
gét – 37 válaszadót – a 
jó fi zetés motiválná 
ennek a munkakörnek 
a betöltésére.

Ezt a kérdést más-
képp tett em fel a kö-
vetkezőkben, még 
pedig, hogy animátor, 
vagy tanár lenne szíve-
sebben, és ezek mellett  
választhatt ák azt is, 
hogy bármelyik, vagy 
egyikként sem (2. 
ábra).

1. ábra • A testnevelők animátorként való elhelyezkedési hajlandósága

1. fi gure • Physical Education Teacher Labour Inclination in Animator

2. ábra • A tanári és animátori munkakör népszerűségének 

alakulása

2. fi gure • Popularity of PE teacher and animator job
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Ez a kérdés azért fontos, mert a 46% „bárme-
lyikként elhelyezkednénk” eredmény azt tükrö-
zi, hogy az animációnak van létjogosultsága, ta-
nítani kellene turisztikai és animáció tárgyakat 
a testnevelés szakon. Így a tanári pálya mellett  
a szabadidő gazdaság vagy turizmus területén 
való elhelyezkedési esélyek növekednének.  

A főiskola, oktatás és az animáció esetleges 
kapcsolatának felmérése:

Két eldöntendő kérdést tett em fel a hallgató-
társaimnak ebben a csoportban.

Mindkét kérdésemre az „igen” választ vár-
tam túlnyomó többségben. A válaszok a követ-
kezőképpen alakultak:

Tanulna- e többet, ha ez növelné az elhelyez-
kedési lehetőségeit? A válaszadók 89%-a (67 
fő) hajlandó lenne többet tanulni, amennyiben 
javíthatna a munkaerő-piaci megítélésén, elhe-

tanárként

30%

animátorként

21%

bármelyikként

46%

egyikként sem

3%
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lyezkedési esélyein, míg a válaszadók csupán 
11%-a (9 fő), nem mutat erre hajlandóságot.

Amennyiben a főiskola szervezésében lenne 
egy olyan nap, ahol megismerhetnéd közelebb-
ről az animátor munkáját, szívesen részt vennél 
rajta? A válaszadók 96%-a (72 fő) szívesen bő-
vítené ismereteit az animációról, az animátori 
munkáról és szívesen tájékozódna az elhelyez-
kedési esélyeiről.

Következtetés
Hazánk Európai Uniós csatlakozása, a tagállam-
okban zajló Bologna folyamat új kihívások elé 
állított a a felsőoktatást, 2006 őszétől induló Bsc 
alapképzés elnevezése „Testnevelő, edző” lett , 
mely természetesen nem csak elnevezésbeli, de 
komoly strukturális és tartalmi változásokat 
eredményezett  a tantervi anyagban és jól defi -
niált oktatási módszereket kíván.  Az alapszak 
elvégzése után lehet testnevelő tanár mester-
képzésre jelentkezni, amely elvégzésével jogo-
sultságot kap, hogy taníthasson.

Éppen ezért a leendő szakemberek képzé-
sében egy új típusú testnevelés-szemléletet 
(Kristonné, 2006) követel, mely így a magvető-
tőke szerepét kívánja erősíteni.

A sportszakember képzés alapképzési szak • 
tantervében, a választható tantárgyakon 
keresztül szerepeltetni kell, minél többféle 
sportágat, hogy minél többféle mozgás-
anyaggal ismerkedjenek meg a hallgatók.
Felkészítésükben a turizmus, egészségtu-• 
rizmus, rekreáció ismeretanyagának el-
sajátításában a kompetenciák kialakítása 
kerüljön előtérbe. A megszerzett  elméleti 
ismeretanyagot tudják a gyakorlatban al-
kalmazni (egy meghatározott  célcsoport 
igényeinek összeállított  szabadidős prog-
ramcsomag megtervezése, ezek lebonyolí-
tása team-munkában).
A mesterképzésben az oktatás módszertani • 
ismereteket, a tábor- és túrszervezés mód-
szertani kérdéseinek gyakorlat-centrikus 
elsajátítása kell, hogy szerepeljen.
Nyelvi kompetenciák (magyar és legalább • 
egy idegen nyelven) fejlesztése, a kommu-
nikációs technikákra, szituációs gyakorla-
tokra fókuszálva. 
A protokoll, etikett  alapvető szabályainak • 
elsajátítása nem csak a turizmus területén 
de a mindennapi vagy az üzleti élet terüle-
tén is nélkülözhetetlen.

Megállapítható, hogy a testnevelő tanárok 
megjelenésével a továbbiakban is számolha-
tunk az egészségturizmus wellness területén. 
Éppen ezért fontosnak ítéljük, hogy a testneve-
lők képzésébe épüljön be a turizmust feldolgo-
zó ismeretanyag. A közalkalmazott aknak hét 
évente továbbképzés területén kredit pontokat 
kell gyűjteni kötelező jelleggel, így a továbbkép-
zések kurzusaiba is célszerű lenne beépíteni az 
egészségturizmussal kapcsolatos ismereteket.

A turisztikai trendekre vonatkozóan el-• 
mondhatjuk, hogy a turizmus és ezen belül 
a wellness turizmus kereslete dinamikus 
fejlődést mutat.
A wellness kínálati elemei között  hang-• 
súlyozott an jelentkeznek a szabadidős 
és sportprogramok, melyeknek a sikeres, 
színvonalas lebonyolításában, a programok 
animálásában jelentős szerep hárul a test-
nevelőkre.
A testnevelő tanárok felkészítésében mar-• 
kánsabban szerepeltetni kell a turisztikai 
és animációs ismereteket, és a program-
szervezéshez, vendéglátáshoz szükséges 
kompetenciák kialakítását.
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a rekreációs úszás története

Bevezetés
A tudomány és a társadalom fejlődésének egyik 
legnagyobb diadala a lakosság várható élett arta-
mának megnövekedése. Ez azonban csak megfe-
lelő életminőséggel párosulva ajándék az egyén 
számára. Mindannyiunk vágya a sikeres öre-
gedés („successful aging”), amikor is az egyén 
megőrzi fi zikai és szellemi képességeit és aktivi-
tását, valamint megtartja szociális kapcsolatait. 
Megszerzett  élett apasztalatára és bölcsességére 
alapozva keresi azokat az új lehetőségeket, ahol 
hasznosíthatja az élete során felhalmozott  tudá-
sát.

Az öregedéssel járó kedvezőtlen testi és lelki 
változások és az idős lakosság jelentős részére 
jellemző krónikus betegségek komoly akadályt 

jelenthetnek a megfelelő időskori életminőség 
elérése és fenntartása szempontjából.

A Földön napjainkban 606 millió idős em-
ber él, létszámukat 2050-re 2 milliárdra be-
csülik. Magyarországon mára minden ötödik 
ember betöltött e 60. életévét, arányuk elérte 
a 20%-ot, számszerűen ez 2 millió lakost je-
lent. A 60 éven felüliek 51%-a (1,1 millió) egy 
krónikus megbetegedésben szenved, két ilyen 
megbetegedés 10%-ukat (200 ezer) érinti és 
három vagy több krónikus megbetegedés 3%-
os gyakorisággal (60-70 ezer ember) fordul elő. 
(Iván L. 2002)

A szomatikus betegségek mellett  a lelki be-
tegségek gyakorisága is nő a kor előrehaladtával. 

A kognitív funkciók gyengülésének legeny-
hébb formája az emlékezetcsökkenés a 65 év-
nél idősebb lakosság 40%-át érinti, de évente 
csak körülbelül 1%-uk állapota progrediál 
demenciába.(Gary WS. 2002) Még így is azon-
ban a demencia, a depresszióval együtt , melynek 
előfordulása időskorban 11-16%, a leggyakoribb 
gerontopszichiátriai tünetcsoportot képezi. 
(Tariska P. 2000)

Időskori kognitív zavarok
Három fő csoportot különböztetünk meg:
1. öregedéssel járó emlékezetkárosodás
2. enyhe kognitív zavar
3. demencia

„Kháron ladikja nem akkor indul velünk,
Midőn lezárul a szem.
Zord átkelők soká nyitott  szemmel megyünk
A végzetes vízen.”

Illyés Gyula

Az életmód szerepe 
az időskori kognitív 
zavarok prevenció-
jában és rehabilitá-
ciójában
The roll of lifestyle in the prevention and rehabilitation of cognitive 
disturbances in old age

Batízné Dr. Mikulán Rita
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az életmód szerepe az időskori kognitív zavarok prevenciójában és rehabilitációjában

Öregedéssel járó emlékezetkárosodás
A korfüggő feledékenység a legenyhébb for-

mája az időskori kognitív zavaroknak, amelynek 
jellemzője, hogy a beteg érzékeli az emléke-
zetromlást, valamint hogy a standardizált me-
móriateszt eredménye szerint a beteg objektív 
memóriateljesítménye gyengébb a fi atal felnőt-
tekéhez képest. (Larrabee GJ, Crook TH. 1994)

Enyhe kognitív zavar
Az enyhe kognitív romlás már súlyosabb 

formája a memória romlásának, és gyakran jel-
lemezhető súlyos emlékezetkieséssel, funkci-
onális károsodás nélkül. Bár az enyhe kognitív 
károsodásban szenvedő betegek képesek önálló 
életvitelre, objektív memóriakárosodásuk a na-
gyon enyhe Alzheimer-kórban észlelthez hason-
ló.(Petersen RC, Smith GE, Waring SC. 1999) 
A 65 éves vagy idősebb népesség 10%-a enyhe 
kognitív károsodásban szenved, és évente közel 
15%-uk esetében Alzheimer-betegség alakul ki.

Demencia
Leggyakoribb okának az Alzheimert-kórt 

(50-70%) és a cerebrovaszkuláris etiológiájú 
formákat (10-20%) tartják. Ez a két kórforma 
gyakran együtt  jelentkezik. Reverzibilitás főleg 
gyógyszerhatással kapcsolatos, illetve atípusos 
depresszió (pszeudodemencia) keretében fordul 

elő. Ritkább, speciális kórokok (pl. normotensív 
hydrocephalus, anyagcserezavarok) is lehetsé-
gesek.

Kezelési lehetőségek
Amennyiben a demencia diagnózisa kimondha-
tó, úgy gyógyszeres kezelés elkezdése is javasolt. 
(Small GW, Rabins PV, Barry PP. 1997) A me-
móriaromlás enyhébb formáiban szenvedők 
számára nincsen elfogadott  gyógyszeres kezelés. 
Nem minden betegen alakul ki szükségszerűen 
az Alzheimer-betegség, és a genetikai hajlam a 
betegségkockázatnak csak egy részét magyaráz-
za, így az életmód helyes megválasztása fontos 
lehet a betegség kockázata és a megelőzés szem-
pontjából.(Matt son MP. 2000) Az egészséges 
agyi működés fenntartásában szerepet játszó 
nem genetikai tényezőkről nyert újabb kutatási 
eredmények arra utalnak, hogy különböző gya-
korlati módszerekkel lassítható az agy öregedése 
és késleltethető a demencia jelentkezése.

1. Az egészséges agyi tevékenységet meg-
óvó primer prevenciós 
módszerek (Small G. 
2002)

St ressz c sök kentés • 
– készüljön fel 
az előre látha-

tó eseményekre, teremtsen egyensúlyt a 
munka és a pihenés között , állítson fel reá-
lis elvárásokat, és tartson szabályos időköz-
önként relaxációs szüneteket.
Szellemi tevékenység – fejtsen kereszt-• 
rejtvényeket, rakjon ki puzzle-t, olvasson 
könyveket vagy állítson maga elé intellek-
tuális feladatokat.
Az egészséges agyi tevékenységet megőr-• 
ző diéta – igyon meg napi hat pohár vizet, 
egyen kis zsírtartalmú táplálékokat, sok 
zöldséget és gyümölcsöt, kerülje a zsírban 
sült ételeket, és szedjen antioxidáns E- és 
C-vitamint.
Mozogjon rendszeresen, ami megfelelő • 
mértékű, szabad levegőn végzett  terhelést 
is jelent.
Válasszon kis koponyatrauma-kockázatt al • 
járó sportokat és egyéb tevékenységeket.
Kerülje a dohányzást és a túlzott  alkohol-• 
fogyasztást.
Végezzen a személyes érdeklődését felkeltő • 
tevékenységeket.

Stresszcsökkentés: humán vizsgálati ered-
mények szerint a nagy dózisban több napon át 
adott  kortizol, mint stresszhormon, képes ká-
rosítani a memóriát.(Newcomer JW, Selke G, 

Melson AK. 1999)
Fizikai aktivitás: A rend-

szeresen feladatok elé állí-
tott  laboratóriumi állatok 
hippocampusában új neuro-
nok fejlődnek ki, szemben az 
inaktív állatokkal.(Gage FH. 
2002) A fi zikai aktivitás nö-
velheti az agyi vérátáram-
lást, ami viszont elősegíti az 
idegsejt-növekedést. A 20–60 
éves korukban fi zikailag ak-

Öregedéssel járó emlékezetkárosodás elő. Ritkább, speciális kórokok (pl. normotensív tó eseményekre, teremtsen egyensúlyt a

ÖSSZEFOGLALÁS
A hazai és külföldi szakirodalmi adatok alapján elmondható, hogy az 
időskori kognitív zavaroknak is mind a kialakulását, mind a lefolyását 
pozitívan lehet befolyásolni életmódunkkal. Az életmód morbiditást 
és mortalitást befolyásoló szerepe a szív- és érrendszeri betegségek 
viszonylatában már régóta ismert. Az időskori kognitív betegségekre 
gyakorolt kedvező hatása azonban még nem terjedt el széleskörűen. 
Az egészségfejlesztés egyik fontos feladata lehet ezen informáci-
óknak az átadása a fi atalabb korosztályoknak is. Minél régebb óta 

jellemző egy személy életmódjára az egészségtudatosság, annál na-
gyobb a valószínűség az előnyös hatások eredményinek megtapasz-
talására. A mentális képességek szinten tartására irányuló egyéni 
törekvések szolgálatába állítható az oktatás területén tapasztalható 
szemléletváltás: az egész életen át tartó tanulás (Life Long Learning) 
mindenképpen hozzájárul az időskori kognitív zavarok prevenciójá-
hoz valamint az idősek életminőségének emeléséhez. 
Kulcsszavak: kognitív zavarok, életmód, idős kor
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tív felnőtt eken végzett  vizsgálatok eredményei 
szerint körükben kisebb az Alzheimer-kór koc-
kázata idősebb korban. (Friedland R.P., Fritsch 
T., Smyth K.A. 2001) Egy nemrég 60–75 éves 
egészséges felnőtt ek bevonásával végzett  vizs-
gálatban azt találták, hogy a végrehajtás ellenőr-
zését jelentő mentális feladatok – monitorozás, 
ütemezés, tervezés, tiltás és emlékezés – telje-
sítése javult az aerobikozó csoportban, de nem 
javult a kontrollcsoportban (Kramer A.F., Hahn 
S., McAuley E., Cohen N.J. 2001)

Egészséges étrend: Az elhízott aknak na-
gyobb a kockázatuk a diabétesz és a hipertónia 
kialakulására. Ezek az obezitásszal összefüggő 
kórképek növelik a cerebrovaszkuláris betegsé-
gek kockázatát, ami gyakran vezet a memória 
romlásához és demenciához. Epidemiológiai 
vizsgálatok szerint fi atal és középkorú felnőt-
teknél kisebb zsírtartalmú étrend hatására év-
tizedekkel később csökkenhet az Alzheimer-kór 
kockázata. Bizonyos zsírok azonban kedvezően 
hatnak az egészséges agyi működésre. Az egyik 
1999-es vizsgálatból kiderült, hogy a nagy olíva-
olaj-tartalmú mediterrán étrend véd az örege-
déssel összefüggő kognitív hanyatlással szem-
ben.(Solfrizzi V., Panza F., Torres F. 1999)

Szellemi aktivitás, Life Long Learning 

„Ha én még egyszer 75 éves lehetnék!” 
Szent-Györgyi Albert (90. születésnapján)

 Az Alzheimer-kór kialakulásának kocká-
zata kisebb azok esetében, akik szellemileg 
aktívak maradnak, azokhoz képest, akik nem. 
(Friedland R.P., Fritsch T., Smyth K.A. 2001) 
A vizsgálatok eredményei arra is utalnak, hogy 
ha valaki a 20-as éveiben mentálisan aktívabb, 
akkor feltehetően jobb lesz a kognitív teljesít-
ménye időskorban. Azok, akik sokat olvasnak, 
akiknek foglalkozása serkenti a gondolkodást, 
vagy akik képzési tapasztalatokkal rendelkez-
nek, jobban és hosszabb ideig képesek meg-
őrizni memóriateljesítményüket az öregedés 

folyamán. Más vizsgálatokban azt találták, hogy 
a felsőfokú végzett ségűek körében kisebb az 
Alzheimer-kór kialakulásának kockázata, mint 
az alacsonyabb képzett ségűek esetében. (Del 
Ser T., Hachinski V., Merskey H. 1999)

A napjainkra bekövetkezett  szemléletváltás 
az oktatás területén szerencsésen hozzájárul az 
idősek szellemi aktivitásának fenntartáshoz. 
A 21. századra kibővült az oktatás feladatköre, 
gyermekkortól kezdve egész életen át segíteni 
szeretne mindenkit abban, hogy bővülő ismere-
teket szerezhessen a világról, másokról és önma-
gáról. Az Európai Bizott ság 2000-ben kiadott  
„Memorandum az egész életen át tartó tanulás-
ról” című vitaanyaga leszögezi, hogy az egész 
életen át tartó tanulás szempontjából minden-
fajta tanulás egy „bölcsőtől a sírig tartó” folya-
matos kontinuumot alkot. A Life Long Learning 
(LLL) olyan kora gyermekkortól késő öregkorig 
tartó kognitív folyamat, amely magába foglalja a 
formális, azaz iskolai oktatást éppen úgy, mint a 
nonformális (bizonyítványt nem adó, kötetlen, 
öntevékeny szervezetek keretei között  végbe-
menő), valamint az informális (családi, munka-
helyi, a széles társadalmi környezetben történő) 
tanulást is.

Ennek a programnak szerves része az idősko-
rúak művelődése. Ez annál is inkább indokolt, 
mert a lakosság korosodása folytán megnövek-
szik az időskorúak művelődési, tanulási igénye. 
A fejlett  országokban ennek külön ellátási rend-
szere van, intézményhálózata van, szakember-
gárdája van. Fontos eleme ennek a folyamatnak 
az intergenerációs tanulás. Hazánkban a LLL 
zárószakaszának rendszere most van kiépü-
lőben. Ennek a területnek egyik fontos része 
a geronto-andragógia (gerontagógia). 

Az időskori nevelés, a gerontagógia az idős-
korúak képzésének, művelődésének elmélete 
és gyakorlata. Célja és feladata: felkészítés az 
öregedéssel együtt  járó változásokra, az aktív, 
harmonikus öregkor feltételeinek elősegítése 
tanulással, művelődéssel. (Hidy P. 2009)

Az időskori tanulás és művelődés előnyei 
(Sz. Molnár A. 2009):

Az erőnlétnek megfelelő rendszeres fi zikai • 
aktivitás és szellemi igénybevétel megelőzi 
és lelassítja az időskori leépülés folyamatait;
Az eligazodás képességére a kultúra terüle-• 
tén is szükség van;
Működőképesek legyenek az alapismere-• 
tek;
Megmaradjanak a tanulási képességek;• 
A mentális képességek és a lelki egészség • 
szinten tartható;
Megelőzhetőek a negatív időskori változá-• 
sok (elmagányosodás, feleslegesség-érzés, 
kiszolgáltatott ság stb.);
A szociális izoláció veszélye mérséklődik.• 

Az eddig megszerzett  tapasztalatok (Sz. Mol-
nár A. 2009):

Az idősek érdeklődnek és képesek tanulni, de • 
kevésbé preferálják a formális képzéseket;
Főként a nők, a jobb jövedelmi helyzett el • 
rendelkezők és iskolázott abbak tanulnak 
aktívan;
Számukra a végzett ség, az oklevél megszer-• 
zése nem fontos;
Előnyben részesítik az informális és nem • 
formális tanulást;
Elengedhetetlenül szükségesek a hatékony • 
formák és módszerek, amelyek biztosítják a 
résztvevők aktív részvételét;
A csoportos munka enyhítheti a nemzedé-• 
kek között i különbségekből adódó korosz-
tályi problémákat is;
A változás dinamikáját növelheti, ha új • 
képzési színterekre helyeződik a hangsúly 
és kötetlen, nyitott  képzési formák terjed-
nek el.

2. Demens betegek szocio-pszicho terá-
piája (szekunder prevenció, rehabilitáció)
A modern kezelési eljárások elvi kiindulási 
pontjául szolgáltak azok a tapasztalatok, ame-

tív felnőtt eken végzett  vizsgálatok eredményei folyamán. Más vizsgálatokban azt találták, hogy 

ABSTRACT
Based on reports in the literature, the conclusion can be drawn, 
that the development of cognitive disturbances in an old age can 
be positively infl uenced by lifestyle. The infl uence of lifestyle on 
morbidity and mortality concerning cardiovascular diseases is well 
known for a long time. However, its benefi cial eff ects on old age 
cognitive dysfunctions are not so widely accepted.
It is one of the most important tasks of health promotion to pass 
this information also to the relatively young generations. The longer 

the time health consciousness has characterized one’s lifestyle for, 
the higher the probability is to experience its benefi cial eff ects. 
Nowadays changes of attitude in education may help the individual 
eff orts to keep mental abilities on the desired level, Life Long Learning 
contributes to prevention of old age cognitive dysfunctions and to 
improve the quality of life of elderly people.
Keywords: cognitive dysfunctions, lifestyle, elderly people
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lyek igazolták, hogy még demencia esetén sem 
vész el minden tanulási képesség. A környezet-
hez való érzelmi rapportkészség még igen előre-
haladott an demensenken is megtartott . Óriási 
jelentősége van a szociális környezetnek a tü-
netek keletkezésében és a várható rehabilitációs 
eredményekben. Ezek alapján négyfajta terápia-
típust tudunk elkülöníteni:

kognitív célú szocio-pszichoterápiák;• 
stimulusorintált megközelítések;• 
emocionális megközelítésű kezelések;• 
a magatartásorientált terápiák.    • 

Az első három, terápiás megközelítés tudo-
mányos hátt ere számos hasonlóságot mutat az 
időskori nevelés tapasztalataival. A kognitív 
célú szocio-pszichoterápiák közül a memória-
tréning bizonyos típusai (Stengel-féle metódus) 
beilleszthetőek az idős emberek mindennapjai-
ba is:

a koncentráció javítása megfelelő rendszer • 
kimunkálásával;
szótalálási tréning (keresztrejtvényfejtés, • 
szóképzési játékok);
a tanulás, a rövidtávú memória javítása (is-• 
métlések száma, asszociativitás stb. a bevé-
sés segítésére);
reprodukció javítása (gyakorlatok a logi-• 
kus gondolkodásra, mondatképzés pl. há-
rom megadott  szóból).

A stimulusorientált megközelítések olyan 
rekreációs jellegű tevékenységek (LLL-infor-
mális tanulás), amelyek a kellemes, ellazult köz-
érzet elérésével szolgálják a meglévő mentális 
kapacitások mozgósítását: művészeti, táncterá-
piák, társas- és egyéb játékok. Az emocionális 
megközelítésű terápiák során szubjektív vissza-
emlékezések segítségével az idős emberek önbe-
csülését lehet fokozni: fényképek, fi atalkori ese-
mények felidézése (reminiszcencia). (Tariska P. 
2000)

a rekreációs úszás története

lyek igazolták, hogy még demencia esetén sem
vész el minden tanulási képesség. A környezet-
hez való érzelmi rapportkészség még igen előre-
haladottan demensenken is megtartott Óriási
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 Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar 
Testnevelési és Sporttudományi Intézet

e-mail: mikulan@jgypk.u-szeged.hu

Fő kutatási témái közé tartozik a sportolók egészségmagatartá-
sa, azon belül is különbségek sportolók és nem sportolók között, 
valamint a sportágválasztás hatása az egészségmagatartásra.

Szabadidejét legszívesebben a családjával és a barátaival tölti, 
nagyon szeret olvasni és zenét hallgatni.

Következtetés
A hazai és külföldi szakirodalmi adatok alapján 
elmondható, hogy az időskori kognitív zava-
roknak mind a kialakulását, mind a lefolyását 
pozitívan befolyásolhatjuk az életmódunkkal. 
Az eredmények alátámasztják a táplálkozás 
valamint a testi és szellemi rekreáció jelentő-
ségét. Tompa Anna akadémikus szerint a gaz-
daságilag fejlett  társadalmakban rövid idő alatt  
oly mértékben változnak meg a körülmények, a 
környezeti adott ságok, a táplálkozási és életvi-
teli normák, hogy ezek követése az egyén szá-
mára igen nehéz, éppen ezért a társadalomnak 
tudatosan kell törekednie a saját életkörülmé-
nyei javítására. (Lóránth I. 2010) Az egészség-
fejlesztés egyik fontos feladata lehet ezen cél 
megvalósításhoz szükséges információknak az 
átadása a fi atalabb és idős korosztályoknak is. 
Minél régebb óta jellemző egy személy élet-
módjára az egészségtudatosság, annál nagyobb 
a valószínűség az előnyös hatások eredményi-
nek megtapasztalására. A mentális képességek 
szinten tartására irányuló egyéni törekvések 
szolgálatába állítható az oktatás területén ta-
pasztalható szemléletváltás: az egész életen át 
tartó tanulás (Life Long Learning) minden-
képpen hozzájárul az időskori kognitív zavarok 
prevenciójához valamint az idősek életminősé-
gének emeléséhez. 
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Bevezetés
Napjaink egyik központi témája az egészség.  
Diskurzusok folynak az egészség megőrzéséről, 
fejlesztéséről mind a tudományos, mind pedig 
a hétköznapi életben. Minden nap hallhatunk, 
olvashatunk róla különböző médiumokban. 
Reklámok tömkelegében hallhatunk az „állító-
lag” egészséges termékekről. Ezek mind azt bi-
zonyítják, hogy egyre több embert foglalkoztat 
az egészség. Ahhoz, hogy megértsük, miért lett  
ilyen fontos az egészség vissza kell tekintenünk 
a rég múltba.

Az elmúlt 350 évben három nagy, a civilizá-
ciós fejlődést befolyásoló fordulat érhető tett en. 

Ezek voltak: az ipari forradalom (1750–1780), 
a tudományos-technikai forradalom (1900-as 
évek fordulója), illetve az információs forrada-
lom (1975–). Ezek együtt es eredményeképp 
mára gyökeresen megváltozott  az életmódunk, 
melyet hívhatunk ülő életmódnak (homo 
sitt ing) is (Kovács, 2007). A változás egyik 
bizonyítéka, hogy míg régen a vezető morbidi-
tási illetve mortalitási okok között  első helyen 
a fertőző betegségek szerepeltek, mára ez elto-
lódott  a nem fertőző, krónikus betegségek felé. 
A statisztikai adatok alapján legjellemzőbbek 
például a szív- és érrendszeri, illetve a daganatos 

betegségek. Ezek egyik kiváltó oka a biológiai 
tényezőkön túl az egészségtelen életmód, köz-
tük a fi zikai inaktivitás.

A betegségek – így a krónikus, nem fertőző 
és az ülő életmódból származó betegségek – 
egyénre gyakorolt fi zikai és pszichés hatásán 
túlmenően számott evő társadalmi hatásaival is 
számolni kell.  Az Európai Unió egyik kiadványa 
megfogalmazza az összefüggést az egészség és 
a gazdasági jólét között : „Az egészség nemcsak 
az egyének és a társadalom jóléte szempontjából 
fontos: az egészséges népesség a gazdasági jólét 
és termelékenység előfeltétele.” (Fehér könyv – 

3131

ÖSSZEFOGLALÁS
Korunk modern társadalmára jellemző a mozgásszegény életmód. 
A Hungarostudy felmérés 2002-es eredményei alapján a felnőtt la-
kosság 75%-a nem végez rendszeres sporttevékenységet Magyaror-
szágon. Így rendkívül fontos, hogy feltérképezzük a sportolási moti-
vációkat, és ezáltal hatékonyan ösztönözzük a népességet az aktív 
sportolásra.
Kutatásunkban a rekreációs motivációkra fókuszálunk. Korábbi kuta-
tások beszámolnak róla, hogy a férfi ak sportolási hajlandósága átla-
gosan nagyobb, mint a nőké. Ezt a nemek közötti különbséget mi is 
tapasztaltuk. Azonban eredményeink rávilágítottak arra, hogy az élet-

kor meghatározóbb a sportmotívumok sorrendjében, mint a nemi 
hovatartozás. Azt tapasztaltuk, hogy a fi ataloknak a legerősebb 
motiváció az érzelmi hatás, ami a kor előre haladtával egyre inkább 
háttérbe szorul, és mindinkább átveszi helyét az egészség. Az életkor 
csoportok szerinti megoszlás és az első helyen megjelölt motiváció 
közötti kapcsolat szignifi káns (p<0,0001 Pearson khi-teszt).
Kutatási célunk árnyaltabb képet adni a szegedi sporttevékenysé-
gek motivációjáról. Úgy gondoljuk, kutatásunk eredményei alapot 
adhatnak későbbi átfogó sportmotivációs vizsgálatoknak.
Kulcsszavak: rekreáció, sport, motiváció, egészség, érzelem

Dr. Fritz Péter1 – Szigeti Katalin2 – Tóth Lea Éva2
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Együtt  az egészségért: Stratégiai megközelítés 
az EU számára 2008–2013, 2007)

A fi zikai aktivitás és az egészség korrelációját 
támasztja alá egy másik Európa Uniós kiadvány, 
mely kiemeli, hogy a fi zikai aktivitás védőfaktor 
mind a nem fertőző, krónikus betegségek kiala-
kulásával, mind pedig az elhízással, túlsúllyal 
szemben. A Fehér könyv a sportról című 2007-
ben napvilágot látott  kiadvány ezt a következő-
képpen foglalja össze: „A fi zikai aktivitás hiánya 
növeli a túlsúly, elhízás, valamint számos króni-
kus betegség, például a szív- és érrendszeri meg-
betegedések és cukorbetegség előfordulásának 
esélyét, amelyek, csökkentik az életminőséget, 
veszélyeztetik az egyén életét valamint az egész-
ségügyi költségvetés és a gazdaság számára is 
terhet jelentenek.” 

Célunk a fi zikai aktivitás magyarországi 
helyzetének bemutatása a Szegedre fókuszáló 
sportolási motivációkkal kapcsolatos kutatásunk 
eredményén keresztül. Úgy gondoljuk, hogy a 
motivációs felmérésünkkel egy lépéssel közelebb 
juthatunk ahhoz, hogy a mozgást, és ezen keresz-
tül az egészséget az emberek életének természetes 
részévé tegyük. A kutatások többsége azt bizo-
nyítja, hogy az ország 15 éven felüli lakosságának 

72,5%-a soha nem sportol, bár az ország 
fi zikai aktivitásával kapcsolatos kuta-
tások eredményei eltérnek egymástól. 
Ezért mi azt vizsgáltuk meg, hogy akik 
rendszeresen sportolnak, miért teszik 
ezt, mi motiválja őket. Úgy gondoltuk, 
ezekből az eredményekből nem csak ar-
ról kaphatunk képet, hogy a rendszeresen 
sportolókat mi motiválja, hanem arról is, 
hogy az inaktív embereket mivel lehetne 
ösztönözni arra, hogy a fi zikai aktivitás 
hétköznapjaik szerves részévé váljon.

Felmérésünk része az Szegedi Tudo-
mányegyetem Juhász Gyula Pedagógus-
képző Kar Testnevelés és Sportt udomá-
nyi Intézet, valamint az Eötvös Lóránd 

Tudományegyetem közös kutatási projektjének, 
melynek címe: „A rekreációs edzés szerepe és 
jelentősége az egészséges életmódban – külö-
nös tekintett el a motoros és lelki fi tt ségre”. Ezt a 
nagyszabású kutatást az Önkormányzati Minisz-
térium Sport Szakállamtitkársága kezdeményez-
te és kiemelten támogatja a Hálózati Kutatási 
Projekt keretében. Bár kutatásunk nem reprezen-
tatív, eredményei mindenképp jelzés értékűek, és 
egy Szegedre fókuszáló vagy az egész országra ki-
terjedő átfogóbb kutatás alapjául szolgálhatnak.

Irodalmi átt ekintés
Rekreáció
Érdemes elhelyezni a rekreációt a minden-

napi tevékenységek körében, ahhoz, hogy ké-
sőbb részletesen körbe tudjuk járni a rekreációs 
sportt evékenységet.

„A rekreáció szabadidőben, a tevékeny pihe-
nés érdekében végzett  minden olyan kulturális, 
társas, játékos és mozgásos tevékenység, melyet 
a napi fő elfoglaltság által okozott  fáradtság, fe-
szültség feloldása, a testi-lelki teljesítőkészség 
és -képesség helyreállítása, fokozása érdeké-
ben tesz az ember” (Fritz és mtsai, 2007). Erre 
a meghatározásra épül a rekreációs céllal vég-

zett  sportt evékenység, de kiegészül azzal, hogy 
meghatározott  szabályok szerint kell végrehaj-
tani. Fontos megjegyezni, hogy a mozgásos rek-
reációnak nem szinonimája a rekreációs céllal 
végzett  sportt evékenység, hanem a része (Fritz 
és mtsai, 2007).

Fontos jellemezni a rekreációs céllal végzett  
sportot. Általánosságban elmondható, hogy 
a mozgásos rekreáció célja a kikapcsolódás, a jó 
közérzet elérése, mivel az egészségközpontú 
gondolkodásmód dominál. A fi tt ség határozza 
meg a kondicionális képességek fejlesztési célja-
it. Erre alapozva a rekreációs edzésnél nem kell 
csúcsteljesítményt nyújtani. Heti két-három 
foglalkozás a jellemző. Az edzés intenzitása a 
„jólesés” tükrében alakul (Fritz és mtsai, 2007).

A fi zikai aktivitás magyarországi helyzete
Általánosságban elmondhatjuk (az Euro baro-

meter 2004. novemberi felmérése alapján), hogy 
az Európai Unió polgárainak körülbelül 60%-a 
rendszeresen végez valamilyen sportt evékenysé-
get (Fehér Könyv, 2007b). Ett ől a magyarországi 
adatok messze elmaradnak, bár a fi zikai akti-
vitásra vonatkozó kutatási eredményeket kellő 
kritikussággal kell kezelni, mivel azok jelentősen 
eltérnek egymástól. A Hungarostudy felmérés 
2002-es eredményei alapján a felnőtt  lakosság 
75%-a nem végez rendszeres sportt evékenységet 
Magyarországon (Gémes, 2006). Egy másik ön-
bevallásos módszer alapján kapott  eredmények 
szerint a tanuló fi atalok 15-20%-a, a felnőtt  la-
kosság 9-12%-a sportol. Reális becsült adatnak 
fogadhatjuk el a Gazdaságfejlesztési Kutatóin-
tézet 2007-es eredményeit, melyek szerint a 15 
éven felüli lakosság 72,5%-a soha nem sportol, és 
mindössze a népesség 8%-a sportol rendszeresen 
hetente többször (www.hupe.hu ).

Sportmotivációk
Markland és Hardy (1992) egy 249 fős min-

tán vizsgálták a sportolási motivációkat és a vá-
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ABSTRACT
The lack of exercise and sedentary life-style is a characteristic of 
the  contemporary  modern society. According to the survey of 
Hungarostudy conducted in 2002 75% of the adults do not go in for 
sport regularly in Hungary. So it is extremely important to explore 
the motivations of doing sport, and with the help of the results we 
can eff ectively inspire the population to go in for some sport.
In our research we would like to focus on recreational motivations. 
The results  prove that on the average the sport inclination of the 
men is higher than women’s. We also experienced this diff erence 
between men and women, but our results show that the age is 

more determinative than sex. In our experiences we noticed that 
the most signifi cant motivation for young people is the emotional 
eff ect, which is gradually replaces by the health with the advance 
in age. This relationship between the dominant motivations and 
repartition regarding age groups is signifi cant (Pearson’s chi-square 
test: p<0,0001).
The target of our research was to represent a more sophisticated 
view about the sport motivations. In our opinion our results can be a 
basis of further comprehensive searches about sport motivations.
Keywords: recreation, sport, motivation, health, emotion.
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kérdőívet alkalmaztunk, az adatszolgáltatás ön-
kéntes volt. Nagyon fontos szempont volt szá-
munkra, hogy a sportt evékenységet ne zavarjuk, 
illetve ha elkerülhetetlen, akkor minél kevesebb 
ideig zavarjuk a sportolót. Éppen ezért a kérdőív 
kitöltése kb. 5 percet vett  igénybe.

A kérdőív 3 részből állt. Az első részben 
klasszikus demográfi ai kérdéseken – nem, élet-
kor – kívül megkérdeztük a válaszadó nevét, és 
hogy mióta sportol. Bár a nevet sem az adat fel-
dolgozáskor, sem a későbbiekben nem használ-
tuk fel, úgy gondoltuk, hogy nagyobb felelőssé-
get éreznek válaszaikért az egyes személyek, ha 
már előzetesen megadták a nevüket. Fakultatív 
jelleggel megadhatt ák elérhetőségüket is, ha azt 
kívánták, hogy értesítsük őket az eredmények-
ről. Meglepődve tapasztaltuk, hogy a teljes min-
tát tekintve egyetlen személyt kivéve mindenki 
készségesen megadta a nevét. Sőt, a kitöltők 
47,83%-a megadta elérhetőségét is, ami az em-
berek segítőkészségén túl bizonyítja, hogy nem 
közömbösek a téma iránt.

A kérdőív második része zárt kérdéseket 
tartalmaz, mely a sportt evékenység jellegére 
kérdez rá. Feleletválasztós kérdéseken keresztül 
arra voltunk kíváncsiak, hogy a vizsgált szemé-
lyek egyéni vagy csapatsportot űznek, szerve-
zett  vagy kötetlen körülmények között  folytat-
nak sportt evékenységet, illetve versenyszerűen 
vagy szabadidejükben sportolnak. Fontosnak 
tartott uk a felsorolt kategóriák szétválasztását, 
mivel ezen körülmények befolyásolják az embe-
rek sportolási motívumait.

A harmadik részben nyitott  kérdés segítsé-
gével mértük, hogy kit mi motivál a sportolásra. 
Így a válaszadóknak lehetősége nyílt arra, hogy 
szabadon, megkötés nélkül írhassák le sporto-
lási motivációikat, és ne az általunk kialakított  

kategóriákon keresztül mutassák be azokat. Ez-
által sokkal pontosabb és részletesebb képet al-
kothatt unk sportolási motívumaikról. Továbbá 
megkértük a válaszolókat arra is, hogy motivá-
cióikat rangsorolják, a legfontosabb indokot az 
első helyen jelöljék meg.

Az adatgyűjtés után feldolgoztuk az adato-
kat. A torzítási lehetőségek elkerülése végett  
ugyanaz a személy dolgozta fel a kérdőíveket, 
előre megbeszélt szempontok alapján. A de-
mográfi ai és a zárt kérdéseket kódoltuk. A nyi-
tott  kérdésnél összesített ük a válaszokat, és 10 
tartalmi kategóriát alakított unk ki, amelyek 
alapján kódoltuk a motivációs indokokat. Ezek: 
társas kapcsolatok, érzelmi hatás, egészség, sze-
mélyiségre gyakorolt hatás, megjelenés, szabad-
idő eltöltése, kondíció, az életmód része, stressz-
levezetés és hogy a munkájának a része.

Eredmények
A vizsgált személyek 56%-a űz szervezett  kere-
tek között  sportt evékenységet, ami jelen vizsgá-
latban azt jelenti, hogy fi zet érte. 26%-a kötet-
len formában sportol, vagyis nem fi zet érte. És 
18%-a mindkét csoportba beletartozik.

A megkérdezett ek 62%-a egyéni sportoló, 
19%-a játszik csapatban és ugyancsak 19%-a 
tartozik mindkét kategóriába.

A válaszolók döntő többsége, 70%-a szabad-
idejében sportol, 21%-a versenyszerűen, azaz 
leigazolt játékos. Míg összesen 9%-a mondta, 
hogy mindkét formában sportol.

Mivel kutatásunk céljai elsősorban a rek-
reációs céllal sportolókra irányulnak, ezért a 
kutatás további részében velük foglalkozunk. 
A vizsgálati populációban 192 fő volt, akik 
tisztán szabadidejükben, rekreációs jelleggel 
űznek sportt evékenységet. Nemi megoszlásban 
ez annyit jelent, hogy a megkérdezett ek közöl 

laszok alapján 12 tényezőt különített ek el. Ezek 
a stresszhatások kezelése, súlykontroll, rekreá-
ció, társadalmi elismertség, élvezet, megjelenés, 
személyes fejlődés, kapcsolatt artás, betegség-
megelőzés, verseny, fi tness és az egészség meg-
őrzése.

Egy magyarországi kutatásban négy különbö-
ző sportmotivációs faktort különböztett ek meg. 
Ezek a következők: „győzelem- és versenyorien-
tált”, „fi zikai erőnlét, egészség és sportolói att i-
tűd”, „külső megfelelés” és a „hedonisztikus” mo-
tivációs faktor. (Pikó, Pluhár és Keresztes, 2004)

Ezeket a motivációs kutatásokat vett ük ala-
pul saját sportmotivációs kategóriáink kialakí-
tásánál. Kategóriáink legtöbbje megegyezik a 
fentiekben leírt sportmotivációkkal, de vannak 
eltérések is, mert úgy gondoltuk árnyaltabb és 
pontosabb eredményeket kapunk, ha 10 moti-
vációs kategóriát különítünk el.

Hipotézisek 
1. Az egészségre való törekvés első helyen 

szerepel az indokok között 
2. A rekreációs céllal sportolóknak fontos a 

megjelenés
3. Az életkor befolyásolja a sportolási moti-

vációkat és azok között i prioritást 

Módszerek
Felmérésünket Szegeden végeztük, a város kü-
lönböző sportlétesítményeiben, sportegyesüle-
teiben és olyan közterületeken, ahol jellemző, 
hogy sportt evékenységet végeznek. Összesen 
8 helyszínen végeztünk adatgyűjtést. Minden 
helyszínen több napon keresztül, különböző 
időpontokban kérdőíveztünk. 

A vizsgálati populáció, azon személyek köre, 
akik valamilyen sportt evékenységet végeznek. 
Keresztmetszeti vizsgálatot folytatt unk. Egy-
szerű, véletlen, ismétlés nélküli mintavételt 
alkalmaztunk, felmérésünk nem reprezentatív. 
280 kérdőívből 276 volt értékelhető, így a feldol-
gozás aránya 98,57% lett . A válaszadók 41,30%-a 
nő (114 fő), 58,70%-a férfi  (162 fő) volt. Az élet-
korukat tekintve szélsőséges ingadozás jellemzi 
a sokaságot.

A vizsgálati személyeket négy korcsoportra 
osztott uk. A 14 éven aluliak a sokaság 10%-át 
teszik ki, a 14 és 21 év között iek a teljes minta 
39%-a, a 22 és 35 év között iek a megkérdezett ek 
37%-a, valamint a 35 év felett iek a vizsgált sze-
mélyek 14%-a.

A kutatás módszere írásos kikérdezés, azon 
belül egyéni kérdőíves vizsgálat. Önkitöltéses 
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kérdőívet alkalmaztunk, az adatszolgáltatás ön-
kéntes volt. Nagyon fontos szempont volt szá-
munkra, hogy a sportt evékenységet ne zavarjuk, 
illetve ha elkerülhetetlen akkor minél kevesebb

kategóriákon keresztül mutassák be azokat. Ez-
által sokkal pontosabb és részletesebb képet al-
kothatt unk sportolási motívumaikról. Továbbá
megkértük a válaszolókat arra is hogy motivá-

Dr. Fritz Péter
főiskolai docens
Eszterházy Károly Főiskola
Testnevelési és Sporttudományi Intézet, Eger

e-mail: peter@egeszsegfejlesztohaz.hu

Fő kutatási témái közé tartozik a sportolási motívumok kutatása, 
fogyasztási szokások rekreációs edzést végzők körében, a rekreá-
ció rendszertani felépítése multidiszciplináris megközelítésben, 
a rekreáció jelentősége és lehetőségei az Európai Unióban, rekre-
ációs edzéstervek és egészségtervek hatékonyságának vizsgálata, 
az egészségfejlesztés lehetőségeinek és hatékonyságának vizsgála-
ta, az egészségfejlesztés lehetőségei a munkahelyeken, az egész-
ségi állapot komplexitása és mérési lehetőségei a munkahelyeken.

Hobbija a mozgás (röplabda, kosárlabda, úszás), a gitározás, zenehallgatás és a horgászat.
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a nők 85,96%-a, a férfi ak 58,02%-a, korcso-
portos megoszlás szerint pedig a 0–13 évesek 
53,57%-a, a 14–21 évesek 61,68%-a, a 22–35 
évesek 81,37%-a, a 36–60 évesek 7,79%-a rekre-
ációs céllal űz sportot.

Legfőbb feltevésünk az volt, hogy a legfonto-
sabb motiváció, ami sportra ösztönzi az embe-
reket az egészségre való törekvés. Ám ez a hipo-
tézisünk csak részben igazolódott  be. Az egész 
mintát tekintve a legerősebb motivációnak az 
érzelmi hatás bizonyult, a teljes populáció te-
kintetében és a nemi hovatartozás alapján is. 
Egyedüli kivétel ez alól a 22-35 évesek és a 36-
60 évesek csoportja, akik az egészséget jelölték 
meg legfontosabb motívumként (lásd 1. és 2. 
táblázat).

Ahogy az 1. ábrán is láthatjuk, a rekreációs 
céllal sportolók motivációi között  az érzelmi ha-
tás áll az első helyen. Második helyen pedig az 
egészség áll, mint motiváció. Ezen két erős mo-
tiváció után nagy törés után harmadik helyen 
a megjelenés áll.

Azonban, ha a re kre á ciós céllal sportolók-
nak csupán az első helyen megjelölt motiváci-

óját vesszük fi gyelembe, jól látható, hogy a két 
legerősebb motiváció helyet cserél egymással. 
Legerősebb az egészségre való törekvés, míg az 
érzelmi hatás csupán a második. A megjelenés, 
mint motivációs tényező, továbbra is a harma-
dik helyen szerepel (lásd 2. ábra).

Második hipotézisünk, miszerint a rekreáci-
ós céllal sportolók körében fontos a megjelenés, 
mint motiváció, igaznak tekintjük. A két legdo-
minánsabb indok (érzelmi hatás, egészség) után 
mind a legfontosabb, mind az összes indokot te-
kintve harmadik helyen fordult elő (lásd 1. és 2. 
ábra).

Érdekesnek találtuk a két legerősebb mo-
tiváció ezen változását, ezért ezen tényezőket 
megvizsgáltuk korcsoportos bontásban is. 
Az eredmények alapján azt tapasztaltuk, hogy 
az egészség, mint domináns indok a kor előre 
haladtával válik egyre fontosabbá. Azonban 
ahogy az egészség egyre erősebb, az érzelmi 
hatás egyre gyengébb motivációs erő az egyes 
korcsoportokban (lásd 3. ábra). Az életkor 
cso portok szerinti megoszlás és az első helyen 
megjelölt motiváció között i ezen kapcsolatot 
statisztikailag elemeztük, ami kimutatt a, hogy 
az összefüggés szignifi káns (p<0,0001 Pearson 
khi-teszt).

Figyelembe véve az összes megjelölt indokot, 
a motívumok kor szerinti megoszlása igen vál-
tozatos mintát mutat (lásd 2. táblázat). A 0–13 
évesek első helyen az érzelmi hatást jelölték 
meg. Azt követi a társas kapcsolatok és szemé-
lyiségre gyakorolt pozitív hatás, majd a szabad-
idő eltöltése. A 14–21 évesek között  a legerősebb 
motiváció a személyiségre gyakorolt hatás. Utá-
na jön az érzelmi hatás, a társas kapcsolatok és 
az egészség. A 22–35 év között iekre igaz, hogy a 
legfontosabb számukra az egészségre való törek-
vés. Ezt követi az érzelmi hatás, a stressz-leveze-
tés és a megjelenés. A 36–60 évesekre jellemző, 
hogy első helyen az egészséget jelölték meg. 
Majd az érzelmi hatást, személyiségre gyakorolt 

első helyen nem első helyen összesen
fő % fő % fő %

társas kapcsolatok 11 1,59 52 07,54 063 09,13

érzelmi hatás 47 6,81 80 11,59 127 18,41

egészség 51 7,39 67 09,71 118 17,10

személyiségre hat 03 0,43 54 07,83 057 08,26

megjelenés 26 3,77 60 08,70 086 12,46

szabadidő eltöltése 03 0,43 27 03,91 030 04,35

kondíció 24 3,48 50 07,25 074 10,72

életmód 09 1,30 31 04,49 040 05,80

stressz-levezetés 15 2,17 54 07,83 069 10,00

munkájához kell 03 0,43 23 03,33 026 03,77

összesen 192 27,83 498 72,17 690 100,00

0–13 év 14–21 év 22–35 év 36–60 év
fő % fő % fő % fő %

társas kapcsolatok 02 07,14 07 06,54 02 01,96 00 00,00

érzelmi hatás 12 42,86 35 32,71 23 22,55 07 17,95

egészség 01 03,57 15 14,02 35 34,31 18 46,15

személyiségre hat 01 03,57 06 05,61 02 01,96 01 02,56

megjelenés 01 03,57 10 09,35 17 16,67 04 10,26

szabadidő eltöltése 02 07,14 01 00,93 03 02,94 00 00,00

kondíció 02 07,14 17 15,89 06 05,88 01 02,56

életmód 00 00,00 10 09,35 06 05,88 05 12,82

stressz-levezetés 07 25,00 04 03,74 05 04,90 03 07,69

munkájához kell 00 00,00 02 01,87 03 02,94 00 00,00

összesen 28 100,00 107 100,00 102 100,00 39 100,00

1. táblázat • Motivációs tényezők előfordulása a szabadidejükben sportolók körében

1. table • Occurrence of motivations for recreation

2. táblázat • Az első helyen megjelölt motívumok korcsoportok szerinti megoszlása

2. table • First place motivations in the diff erent age groups

1. ábra • A szabadidejükben sportolók motivációi

1. fi gure • Motivations for recreation 
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rekreációs sportmotiváció-kutatás szegeden

hatást és a társas kapcsolatokat. A fentiekből is 
kiderül, hogy az érzelmi hatás, a személyiségre 
gyakorolt hatás és a társas kapcsolatok több kor-
csoport számára is nagy jelentőséggel bír. Míg 
más motivációs indokokat eltérő mértékben 
tartanak fontosnak.

Következtetés
A kutatási eredmények azt támasztják alá, hogy 
a sportaktivitás és a nemi hovatartozás között  
szoros kapcsolat van a serdülőkortól kezdve. 
Átlagosan a férfi ak sportolási hajlandósága na-
gyobb, mint a nőké. Ezt a nemek között i különb-
séget az eredményekben mi is tapasztaltuk.

A megkérdezett ek nagyobb része egyéni 
sportt evékenységet folytat, ami jól mutatja az 
önálló sportgyakorlás felé mutató eltolódás ten-
denciáját (Fehér Könyv, 2007 b). A csapatspor-
tok visszaszorulása mögött  társadalmi és gazda-
sági okok állnak (Fritz, 2008).

A kor és a nem mennyiben befolyásolja a 
sportolási motivációkat? Kutatásunk rávilágított  
arra, hogy az életkor meghatározóbb a sportmo-
tívumok sorrendjében, mint a nemi hovatarto-
zás. Köztudott , hogy a gyermekkorban kialakult 
viselkedésminták felnőtt  korban is nagy eséllyel 
megmaradnak, ezért rendkívül fontos, hogy a 
mozgást minél hamarabb megszerett essük a fi a-
talokkal. Kutatásunkból kiderül, hogy számukra 
elsődleges motiváció az érzelmi hatás, szemben 
a társadalom által közvetített  egészségkultusz-
szal. Az egészség, mint motivációs erő csupán a 
kor előre haladtával válik fontossá.

Mind Szegeden, mind pedig a dél-alföldi 
régióban készültek a fi atalok sportaktivitását, 
és azt befolyásoló tényezőket felmérő tanulmá-

nyok. Ezeket fi gyelembe vett ük, mikor a sport 
motivációs hátt erét vizsgáltuk mind a nemi ho-
vatartozás, mind pedig az életkorok tekinteté-
ben. Kutatási célunk volt árnyaltabb képet adni 
a szegedi sportt evékenységek motivációjáról. 
Úgy gondoljuk, kutatásunk eredményei ala-
pot adhatnak későbbi átfogó sportmotivációs 
vizsgálatoknak. Bevonhatóak lennének más vá-
rosok, hogy elemezhető legyen az azok között i 
hasonlóság és különbség. A vizsgálat kiterjeszt-
hető olyan változókkal, mint például az iskolai 
végzett ség vagy a társadalmi státusz.

Dolgozatunkat ajánljuk azoknak a hallga-
tóknak, akik a jövőben sportt al, egészséggel 
kapcsolatos pályán szeretnének elhelyezkedni; 
azoknak a szakembereknek, akik a sportt al és 
egészséggel foglalkoznak, illetve akik a sport 
minél szélesebb körben való elterjesztéséért 
küzdenek; azon intézményeknek és szerveze-

teknek, amelyek keretén belül sportt evékenység 
folyik; és mindenkinek, aki érdeklődik a fi zikai 
aktivitás motivációs hátt ere iránt.
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2. ábra • A szabadidejükben sportolók első helyen megjelölt motivációja

2. fi gure • First place motivations for recreation
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a rekreációs úszás története

A Szegedi Tudományegyetem Testnevelés és 
Sportt udományi Intézete adott  ott hont a Közép-
Kelet-Európai Rekreációs Társaság (KERT) 
alakuló ülésének 2010. április 7-én.

A Társaság Dr. Szatmári Zoltán és Dr. Fritz 
Péter egy régi álmának megvalósulása. A két 
alapító tag egész Kelet-Közép-Európára kiterje-
dően szervezték meg a KERT-et, mely a rekre-
áció területén dolgozó szakembereknek nyújt 
egy közösségi helyet. Egyik elsődleges cél volt, 
megfelelő szakmai érdekképviseletet biztosí-
tani, mellyel egy nagy űrt töltönek be a piacon. 
Terveik szerint az elkövetkező időkben lehe-
tőséget nyújtanak közös, határokon átnyúló 
kutatások, szakmai ismeretbővítések megvaló-
sítására. A Társaság keretein belül jelenik meg 
továbbá a REKREÁCIÓ c. tudományos szak-
lap, mely a rekreáció területén folyó kutatási 
eredményekről számol be negyedévente.

A közel hatvanfős alakuló ülésen négy ma-
gyar egyetem küldött ei vett ek részt (Eötvös Lo-
ránd Tudományegyetem, Nyugat-magyarorszá-
gi Egyetem, Pécsi Tudományegyetem és Szegedi 

Közép-Kelet-Európai Rekreációs 
Társaság alakuló ülése

nek ezúton is szeretnénk köszönetünket kife-
jezni elismerő véleményéért és segítő szándékú 
kritikai észrevételeiért.

Rengeteg előkészületet követően, az első 
nagy mérföldkő ugyan az alakuló ülés volt 
a Társaság életében, az igazi proaktív munka 
csak ez után kezdődhetett . Immár hivatalosan 
is bejegyzett  KERT tagjainak köre folyamato-
san bővül. A Rekreációs Műhely kreatív csapa-
ta új projektekkel népszerűsíti a nagyközönség 
előtt  a rekreáció jelentőségét, Koordinációs 
Központ is ütemesen bontogatja szárnyait. To-
vábbi naprakész információért látogasson el 
hon lapunkra:

htt p://www.recreationassociation.eu/

Tudományegyetem). Romániát a USAMVB of 
Timişoara, Szerbiát a University of Novi Sad és 
Szlovákiát a Konstantin Egyetem professzorai 
képviselték. A kiváló szakmai tekintélyek mel-
lett  a jelenlegi és nem régiben végzett  hallgatók 
is lehetőséget kaptak, hogy képviseljék a rekreá-
ció területén tevékenykedők újabb generációját. 
Reményeink szerint a továbbiakban is, mély 
szakmai tapasztalat és fi atalos lendület fogja jel-
lemezni a Társaság jövőbeni munkáját.

Az ülés elsődleges feladata a hét főből álló el-
nökség és az ellenőrző bizott ság tagjainak meg-
választása volt. A Társaság elnöki posztjára a je-
lenlévők Szügyi György urat – az Euro menedzser 
Tanácsadó és Képzési Központ vezérigazgató-
ját – szavazták meg. A vezetőtestü  letet két ala-
pító tag mellett  Bősze Júlia, Dr. Mikulán Rita, 
Dr. Polgár Tibor és Szigeti Katalin alkotja.

Nagy megtiszteltetés, hogy Dr. Nádori László 
professzor emeritus elfogadta a Társaság tiszte-
letbeli elnöki posztjára való felkérésünket, aki-
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a rekreációs úszás története

Inaugural meeting of CEERA

Th e University of Szeged, Physical Education 
and Sport Sciences Institute, hosted the Central 
Eastern European Recreation Association’s 
(CEERA ) inaugural meeting on April 17, 2010.

Th e Association is a dream come true for 
its founders, Dr. Zoltán Szatmári and Dr. Peter 
Fritz. Th eir goal in creating CEERA  is to provide 
a community forum for recreation professionals 
in Central and Eastern Europe. Other goals 
include providing professional networking 
opportunities among recreation professionals, 
as well as the ability to publish articles, books 
and scientifi c reviews. Future plans include 
opportunities for cross-border studies and 
fi eld expansion. CEERA  also publishes 
RECREATION, a quarterly scientifi c journal, 
which reports the latest research results. 

Nearly sixty delegates att ended the inaugural 
meeting from universities representing Hungry, 
Romania, Serbia and Slovakia.  Prestigious 
professors were joined by students and alumnae 
who elected the Audit Committ ee as well as the 
seven-member Board of Directors. Mr. György 

Szügyi, CEO of the Euromenedzser Advisory 
and Training Centre, was voted President. Júlia 
Bősze, Dr. Rita Mikulán, Dr. Tibor Polgár, Ka-
talin Szigeti, Dr. Zoltán Szatmári and Dr. Peter 
Fritz were elected to the Board of Directors.

It is a great honor that Professor Dr. Laszlo Ná-
dori accepted the post of honorary President. 
CEERA  would like to express its most sincere 
thanks and appreciation to Professor Dr. Laszlo 
Nádori for sharing his guidance and valuable 
expertise.

While the inaugural meeting was the fi rst 
major milestone for CEERA , the real pro-active 
work has only just begun. CEERA ’s membership 
is growing by leaps and bounds as its core creative 
team promotes the importance of recreation to 
the public-at-large. Th e Coordination Centre is 
always open and available for assistance.

For up to the minute information, visit  
htt p://www.recreationassociation.eu/.

rekreacio.indd   37rekreacio.indd   37 2011.02.28.   20:10:242011.02.28.   20:10:24



38 

partnerek

EGYÜTTMŰKÖDŐ PARTNEREK, TÁMOGATÓK / COOPERATIVE PARTNERS, SPONSORS

SZAKMAI PARTNEREK / PROFESSIONAL PARTNERS

MÉDIATÁMOGATÓK / MEDIA PARTNERS

Humán Szakemberek
Országos Szövetsége
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