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„Sose feledjük el, mindannyian potenciális fogyatékosok vagyunk!” 

        (Dr. Göllesz Viktor, 1990) 

 

1. fejezet. BEVEZETÉS, A PROBLÉMA JELENTŐSÉGE 

 

Bevezetés 

 A 21. század elején Magyarország lakosságának egészségi mutatói nem javultak, 

az ország ezen mutatók mentén továbbra is Európa sereghajtói közé tartozik. Ez a beso-

rolás és egyben nagyon negatív tartalmú minősítés a dohányzásra, az alkoholfogyasz-

tásra, az elhízottság népességen belüli gyakoriságára, a hibás táplálkozási szokásokra, a 

stresszes életvitelre, de még az öngyilkosság gyakorisági statisztikáira is egyaránt igaz. 

A fokozott egészségkockázatot jelentő életmódbeli hibák, gyakorlatilag a teljes lakossá-

got érintik, minden korosztályt beleértve. Az inadekvát életmódra utaló, és összessé-

gében rossz statisztikai adatok (KSH, 2006) előrevetítik az úgynevezett népbetegségek 

előfordulási gyakoriságának egyértelműen kedvezőtlen értékeit is. Hazánkban kiemel-

kedően nagy a szív- és keringési betegek, a magas vérnyomásban szenvedők, a cukor-

betegek, a mozgásszervi rendellenességgel, vagy testtartási zavarokkal küszködők, az 

alkoholisták és a daganatos betegek prevalenciája (KSH, 2006). Javulás csak akkor vár-

ható, ha az oktatásban (nemcsak a közoktatásban) általános személetváltás következik 

be és a nevelés korai szakaszaiban is fokozott hangsúllyal kerül előtérbe a helyes, egész-

séges életmódra való nevelés. Különösen veszélyeztetettnek tekintendők a gyermekko-

rúak és a fogyatékkal élők, akik önálló életvezetésre, döntéshozásra egyáltalán nem, 

vagy csak korlátozottan képesek, gyakran mások segítségére és tartós együttműködésére 

szorulnak, sok esetben kifejezetten kiszolgáltatott helyzetben élnek. Az önálló döntés-

hozatal korlátozottsága kényszer szülte életvitelt eredményezhet, melyből saját erőből 

kijutni nagyon nehéz, sokszor lehetetlen. A rossz egészségi mutatók hátterében a szo-

cio-ökonomiai státus is megjelölhető, mely elsősorban a minőségi és mennyiségi hiány-

táplálkozás miatt eredményezheti a testi fejlődés és az érési folyamatok elmaradását. A 

szomatikus retardáció a különböző belgyógyászati betegségek kialakításában elvitatha-

tatlan szerepet játszik (Kumar et al., 1992; Nieman, 1995). A kiemelten veszélyeztetett-
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nek tartott csoportok egészségi kockázatainak csökkentése és ezen keresztül a morbidi-

tási és mortalitási adatainak javítása a rendszeres fizikai aktivitás, életmódba való integ-

rálásával jelentősen segíthető, hiszen a rendszeres mozgás közismerten az egyik legha-

tékonyabb eszköz erre. A krónikus inaktivitás (hipoaktivitás) patogén hatásai közismer-

tek, melyek a felsorolt kórformák és diszfunkciók szinte mindegyikének kialakulásában 

primer jelentőségűek. 

A gyermekek ideálisnak, egészségesnek tartott életmódjának markáns torzulása 

(a Mc’Donalds generáció) különösen hangsúlyozott veszélyt jelent a későbbi generá-

ciók, rossz egészségi állapotának megalapozásában. A szülői minta, a kortársak élet-

módjának követése „circulus vitiosus”-ként, önmagát erősítve vezethet a populáció álta-

lános egészségi státusának (vitalitásának) romlásához. 

A kedvezőtlen változások nemcsak a társadalomban megjelenő kulturális válto-

zásokkal magyarázhatók, hanem a gazdasági, egzisztenciális háttér is jelentős befolyá-

soló tényező. A fogyatékosok hasonlóan hátrányos helyzetben élnek, az életmód szabad 

meghatározása, egyéni kialakítása terén. A különböző fogyatékossági formák, más mó-

don és minőségben korlátozzák az életvitel kialakításának lehetőségeit. A mozgássze-

gény életmód, mint rizikótényező, elsősorban a mozgáskorlátozottak egy csoportját ve-

szélyezteti valamint a vakokat, szinte teljes létszámban. Emiatt, vizsgálatunk homlok-

terébe kiemelten a vakok életmódbeli szokásai, a rendszeres fizikai munkához, 

sportoláshoz való viszonyulásuk került. Bár a látás hiánya önmagában nem eredményez 

rosszabb motorikus képességeket (Auxter et al., 2001) és bár Sherrill (1998) hangsú-

lyozza, hogy nincs élettani magyarázat arra, miért maradnak távol a vakok a rendszeres 

sporttól, fizikai aktivitástól, a vakok kis reprezentációja a sportéletben egyértelmű (Ja-

necka et al., 2003). Ugyanakkor az aktuális fizikai teljesítményt nyilvánvalóan befolyá-

solja a látás csökkenésének mértéke (Winnick, 1985). 

Gyermek- és felnőttkorú vakok általános szomatikus és mozgató szervrendszeri 

fejlettségéről antropometriai vizsgálattal, míg az életmódbeli szokásaikról, a rendszeres 

mozgáshoz való viszonyulásukról kérdőíves módszerrel gyűjtöttünk adatokat. A fogya-

tékosok sok esetben korlátozott mozgás- és élettere gyakorlatilag minden szervrendszer 

működésére, állapotára kifejtheti hátrányos hatásait, és a kóros testösszetétel kialaku-

lását is eredményezheti. Ezért volt célszerű a kérdőíves módszerrel gyűjtött, alapvetően 

az életmódra vonatkozó adatokat az antropometriai vizsgálat konkrét eredményeivel is 
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alátámasztanunk. Az iskolai testnevelési órákon való részvétel önmagában kevésnek, 

elégtelennek tűnik a kiegyensúlyozott testi fejlődés stimulálójaként. Valódi szabályozó 

hatása nem is feltételezhető. A hétköznapi életben kialakult számítógépfüggés, a közle-

kedési eszközök motorizáltsága, a tévéképernyők vonzása (vakok esetében a rádió) több 

évtizede fejti ki kártékony hatását a fizikai aktivitás rovására. A fogyatékkal és egyéb 

egészségkockázattal élők munkalehetőségei több ok következtében korlátozottak, amely 

összetett hatás a gyenge egzisztenciális háttér kialakítójaként, a rendszeres fizikai akti-

vitás, vagy jobb esetben sportolás ellen ható tényező. 

 

1.1 A vizsgálat célja és a megválaszolandó kérdések 

 Vizsgálatunk alapvető célja az volt, hogy feltárjuk mi az oka annak, hogy a Ma-

gyarországon élő 25000-26000 vak és gyengénlátó, továbbá más szempontok alapján 

egészségileg veszélyeztetett gyermek és fiatal csak egy töredékének rendszeres fizikai 

aktivitása elfogadható, és jellemzően szinte elenyésző azok aránya, akik tagjai sportkö-

röknek, sportegyesületnek. 

 Vizsgálatunk első részét a tartós intézeti ellátásra szoruló vak és a már defini-

áltan kóros testzsírtartalmú iskoláskorúak szomatikus fejlettségének jellemzése jelen-

tette. Ennek segítségével, választ kerestünk arra, hogy megfigyelhető-e, illetve milyen 

mértékű szomatikus fejlettségbeli elmaradás, vagy anomália figyelhető meg a vakok és 

a súlyos egészségkockázattal élők csontozati, izomzati mutatóiban? Milyen arányban 

fordul elő e népességben a túlsúlyosság, elhízottság? 

 Választ kerestünk továbbá arra a kérdésre, hogy milyen motivációs tényezők irá-

nyítják a vakokat a sportolás felé, milyen jótékony hatásokat eredményez a rendszeres 

sportolás, versenyzés számukra. Ennek megállapításával, az eredmények alkalmazásá-

val segíteni lehet a fogyatékosok sportba való integrációját. 

 Vizsgáltuk, hogy van-e valódi életminőséget javító hatása a versenyszerű, rend-

szeres sportnak a felnőtt-korú, B1-es kategóriájú vakok életében. A sztereotip, sporto-

lást, versenyzést „fetisizáló”, azt dicsérő állításokkal megegyező-e a rendszeres sportte-

vékenység megítélése, ha a vakok aspektusából szemléljük azokat? 

 Célunk volt megállapítani, mely okok vezetnek ahhoz az általános és egyben 

kedvezőtlen helyzethez Magyarországon, amelyek a sportszakemberek hiányát eredmé-

nyezik a fogyatékosok sportjának területén, különös tekintettel a vakok sportjára. Ebben 
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az összefüggésben nem lényegtelen annak feltárása sem, hogy milyen ismeretekkel ren-

delkeznek a leendő sportszakemberek a fogyatékosok sportjáról, helytállóak-e ismere-

teik, avagy nem? 

 Kérdésünk volt, megfogalmazódnak-e ellenérzések a leendő sportszakemberek-

ben, melyek távol tartják (tarthatják) őket a fogyatékosokkal való szakmai kapcsolatok-

tól, együttműködéstől, illetve ha igen, melyek azok? 

 

1.2 Hipotézisek 

 A szakterületen az utóbbi 3 évtizedben végzett epidemiológiai vizsgálatok (Ba-

umbartner et al., 1990; Goran, 1998; Mészáros et al., 2006) egybehangzó következtetése 

az, hogy fiatal korban az energia bevitel és a felhasználás aránytalansága rövid idő alatt 

a testösszetétel jelentős változását eredményezi. Salbe és Ravussin (2000) a tények és 

tényezők elemzésekor többek között kiemeli azt is, hogy a hipoaktivitás következtében 

gyorsan kialakul egy ördögi kör. A test zsírtartalmának növekedése mérhetően csökken-

ti a habituális fizikai aktivitást, amelynek egyik következménye a további zsírnöveke-

dés. A mozgáshiányos, vagy „csak” a mozgásszegény életmód, és az étkezések (mint 

egy lehetséges élvezeti forrás) eltúlzott mértéke miatt, antropometriai vizsgálatunk ered-

ményeként azt feltételezzük, hogy a vizsgált iskoláskorú vakok és elhízottak többségé-

nek szomatikus fejlettsége elmarad az azonos nemű, de átlagos fizikai aktivitású kortár-

saikétól. Testösszetételükben a harántcsíkolt izomtömeg aránya kevesebb, a zsíré pedig 

jelentősen nagyobb lesz, mint az életkori normák (Malina et al., 2005) alapján elvárható. 

A nagyobb depózsír mennyiség, amely mint jól ismert, nem kizárólagosan energiaraktár 

(Ailhaud és Hauner, 1998; Campbell et al., 2001; Malina et al., 2005), hanem „endok-

rin” szerv is a nagyobb tömeg függvényében több IGF-1-et termel. Zhang és munkatár-

sai (1994) következtetése szerint a kevésbé fejlett izomrendszer ilyen funkciója ezt a nö-

vekedést és érést stimuláló hatást jelentősen mérsékli. A szomatikus fejlődés relatív el-

maradása tehát egy eredő eredménye. 

 A jelentősen csökkent látás, illetve annak teljes hiánya erőteljesen beszűkíti a 

vakok mozgásterét a szó szoros és átvitt értelmében egyaránt. A nehezebb orientáció, a 

körülményesebb közlekedés inaktivitást fokozó hatása miatt (Földiné, 2003) feltételez-

zük, hogy a vakok sportban való részvétele, sportkörökhöz való csatlakozásának ala-

csony aránya ezekből a körülményekből fakad. Vizsgálatunktól azt várjuk, hogy iga-
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zolja azon feltételezésünket, hogy a vakok személyiségfejlődési eltérései, félénkebbé 

teszik őket (Ponchillia et al., 2003), így a sérülésektől, balesetektől való szorongásuk is 

okozhatja a fizikai aktivitástól való tömeges távolmaradásukat. 

 Ugyanakkor várjuk, hogy az aktívan sportoló vakok életminőségét több ponton 

is jelentősen javítja a társaságban való rendszeres sport, amelynek életükben erősebb a 

pozitív hatása, mint az épek esetében. 

 A sportszakemberek nyilvánvaló alacsony reprezentációja a fogyatékosok sport-

jában hátrányosan érinti annak fejlődést. A szakemberek jelenléte, aktív szakmai irányí-

tása nem nélkülözhető sem a sportban, sem az iskolai testnevelés területén (Janecka et 

al., 2003). Feltételezésünk szerint nem a szándék hiánya miatt dolgozik oly kevés test-

nevelő és edző a vakokkal, hanem alapvetően az ismeretek hiánya, a szakemberképzés-

ben a specifikus ismeretátadás elégtelen volta akadályozza őket ebben. 

 A hipotézisek igazolása esetén több terület szakembereinek összefogására van 

szükség, hogy a vakokat és a súlyosan (kórósan) kövéreket, e kifejezetten veszélyezte-

tett szub-populációkat a lehető legjobb egészségi státuszba hozzuk. Ez a feladat szo-

ciális, pedagógiai és pszichés megközelítésből is termékeny lehet számukra. 

 

1.3 Korlátozó tényezők 

 A disszertációban bemutatandó eredmények általános érvényessége (általánosít-

hatósága) szempontjából szükséges hangsúlyoznunk, hogy a Helsinki Nyilatkozatban 

először deklarált (majd többször kiegészített, WMA, 1996) etikai előírások betartásából 

eredően mindhárom adatfelvételt csak a fiúk mintáinál végezhettük el. Mivel munkánk-

ban deklaráltan a növekedés és az érés menetét, valamint a testösszetétel változását mó-

dosító környezeti hatások eredményeit elemezzük, állíthatjuk, hogy összhangban a más 

alapú vizsgálatok eredményeivel és főleg következtetéseivel (Loesch et al., 1995; 

Bouchard et al., 1998; Pérusse et al., 2001; Mészáros et al., 2003) ezek a tényezők a 

vizsgált folyamatok jellegét nem változtatják meg, de a mennyiségi mutatókban és a jel-

lemző időviszonyokban lehetnek, több vonatkozásban is általánosan jellemzőek a ne-

menkénti különbségek. 

 Vizsgálatunkban egy másik jelentős korlátozó tényező a vakok és gyengénlátók 

mintáinak mérsékelt, vagy éppen statisztikai értelmezés szerint kis elemszáma. Ameny-

nyiben a kialakult állapot hasonlóságát biztosítani kívánjuk, nem is tervezhetjük a kor-
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csoportonként statisztikailag is értékelhető elemszámot, mivel erre a Magyarországon 

megtalálható összes érintett (aki például az antropometriai vizsgálatra a társult betegsé-

gek súlyossága következtében még alkalmas) sem adna lehetőséget. Az elméletileg ren-

delkezésre álló mintát (a teljes populációt) a 3. fejezetben részletesen bemutatjuk. E kor-

lát szem előtt tartása nem jelölhet ki más értelmes célt, mint a vizsgált vakok és gyen-

génlátók szomatikus fejlettségének és testösszetételének az egyéni jellemzését és ezt kö-

vetően a teljes csoportra (tehát nem a korcsoportokra, vagy fejlettségi stádiumokra) álta-

lánosan jellemző tulajdonságok meghatározását. 

 A bemutatandó minták az alapállapot (tehát a méhen belüli fejlődés anomáliái 

következtében születetten vak, vagy a depózsír aktuálisan mérhető mennyisége és loka-

lizációja alapján halmozott egészségkockázattal él) tekintetében homogének, de az álla-

potok súlyossága és összetettsége (egyéb kapcsolódó diszfunkció) alapján becsülhetet-

lenül heterogének. 

 

 1.4 Adottnak tekintett tényezők 

 Vizsgáltjaink testi felépítésének, biológiai fejlettségének és relatív testzsírtartal-

mának jellemzésekor antropometriai változók ismeretén alapuló becsléseket alkalmaz-

tunk. Mivel ezek szakirodalmilag elfogadott módszerek, éppen ezért döntöttük alkalma-

zásuk mellett. A dolgozatban tehát nem elemezzük az adott eljárások megbízhatóságát, 

reprodukálhatóságát és pontosságát, hanem adottnak tekintjük a módszer kidolgozói ál-

tal közölt, a módszerek sajátosságaira vonatkozó határértékeket. 

 A testi felépítés bemutatására szolgáló metrikus és plasztikus indexpár esetében 

elfogadjuk Conrad (1963), valamint a hazai adaptációt közlő szerzők (Szmodis et al., 

1976) meghatározását, mely szerint az eljárás a legérzékenyebb a két morfológiai szél-

sőség elkülönítésére, míg az átmeneti konstitúciók jellemzésekor az osztályhatárok 

kategorikusan nem adhatók meg. 

 A biológiai fejlettség meghatározásakor és az eredmények értelmezésekor Mé-

száros és Mohácsi (1983) eljárási javaslatait követtük és a szerzők által meghatározott 

korlátozó tényezőket tartottuk szem előtt. Ezek: 

- a becslés érvényességi tartománya, 

- a számítás során a becslő változók alkalmazási korlátai, továbbá 

- a naptári és a morfológiai kor eltérésének kritikus differenciái. 
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 A test zsírtartalmának számításakor tekintetbe vettük, hogy a Parízková (1961) 

által javasolt eljárás eredményei szorosan korrelálnak a denzitometriai módszerrel szá-

mított relatív testzsírtartalom adatokkal (Lohman, 1992). 

 A fenti eljárások változtatás nélküli alkalmazását indokolja az is, hogy a rendel-

kezésre álló referencia adatok és viszonyítási értékek is mind az eredeti közlésben 

ismertetett algoritmusokkal nyert értékek. 
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2. fejezet. IRODALMI ÁTTEKINTÉS 

 

Bevezetés 

 Ebben a fejezetben a probléma jelentőségének megvilágítása után felvetett kér-

désekkel összefüggő nemzetközi és hazai vizsgálatok eredményeit foglaljuk össze, külö-

nös tekintettel az utóbbi 2-3 évtized releváns munkáira. A vizsgálatunkban alkalmazott 

kérdőíves módszer metodikai szabályainak ismertetése különösen fontos, így annak át-

tekintésével, az irodalomban ajánlott irányelveinek megbeszélésével külön foglalkozunk 

a 3. fejezetben. A rendelkezésre álló eredmények közül fokozott hangsúlyt fektetünk a 

metodikai kérdésekre, valamint a mindkét vizsgálati csoportnál jellemző hipoaktivitás 

direkt, vagy járulékos következményeire. 

 

2.1 Vakok rendszeres részvétele a sportban 

 A WHO (1998) egyik közlése szerint 160-170 millió látássérült él világszerte, 

melyből mintegy 45 millió vaknak tekinthető. A vakság előfordulását a vaksági koeffi-

ciens jelzi, mely a százezer lakosra jutó vak emberek számát jelenti. Ennek átlagértéke 

világviszonylatban hétszázra tehető (0,7%), de a tapasztalt gyakoriság gazdasági és/ 

vagy földrajzi területekre lebontva különböző lehet. Magyarországon a vakság gyer-

mekkori előfordulása 1-2 ezrelék (Földiné, 2003). A gyengénlátóknak és vakoknak a 

mozgáshoz, tájékozódáshoz való viszonyulása (képessége) jelentősen különbözik, így 

azonos csoportban való vizsgálatuk nem javasolt (Tolmatchev, 1998). 

Bár az életminőséget definiáló szerzők meghatározásai gyakran különbözőek, 

egy dologban egységesek a szerzők, miszerint az egyén szubjektív megítélése a döntő 

(Kullmann, 1993). Ezekből Schumaker és munkatársai (1990) definíciója a legáltaláno-

sabb, és talán a legegyszerűbb is, mely szerint „az életminőség az egyén átfogó elége-

dettsége az élettel, és érzése személyes jóllétéről”. A leegyszerűsítő definíciók ellenére 

nyilvánvaló tény, hogy az életminőséget számos tényező befolyásolja, melyek közül a 
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vakok esetében a funkcióképesség, önellátó képesség (Heikkinen, 1991; Schipper et al., 

1990; Schumaker, et al., 1990) a leginkább akadályozott, ezért ennek fejlesztése szüksé-

ges. Ezen képességek fejlesztésében a rendszeres mozgás szerepe elvitathatatlan. Érde-

kes megfigyelni azonban, hogy mennyire más fontossági sorrendet határoznak meg a 

különböző hivatású kutatók, az életminőséget befolyásoló faktorok közül. Az orvosok 

az egészséget tettek az első helyre, és ezt az interperszonális kapcsolatok, majd az egyéb 

szempontok követték, míg a pedagógusok az interperszonális kapcsolatoknak adtak 

prioritást, amit a kultúra követett, és csak utána jött az egészség. Valószínű tehát, hogy a 

szubjektív megítélés a döntő tényező, nem az, hogy mit gondolnak róla a kutatók, hi-

szen az életet az adott személy éli meg jónak, vagy rossznak nem az őt vizsgáló kutató 

team. Ennek értelmében nem is szabad megkérdőjelezni a szubjektív értékelés létjogo-

sultságát, „az egyén autonómiáját” (Faden és Lepl, 1992) az életminőség értékelésében. 

A látássérültség a látószerv valamelyik részének organikus vagy funkcionális sé-

rülése. Ez lehet a szem, a látóideg vagy a látókéreg károsodásának eredménye (Alberth, 

1990). Az egyéb fogyatékossági formákhoz viszonyítva, itt a legkedvezőtlenebb a ta-

pasztalat- és információszerzés lehetősége, a térbeli tájékozódás képessége (Földiné, 

2003). Ennek következtében megváltozik a mozgásfejődés üteme, dinamikája, az orien-

táció, a kommunikáció, a fogalom-, és képezetalkotás, az emocionális és az akarati élet 

egyaránt. 

Ezzel a teljes magatartás, és a társadalomhoz való viszony, az abba való integ-

rálódás megváltozik. Ilyen körülmények között, csak speciálisan kialakított tárgyi és 

személyi feltételek mellett képzelhető el a vakok, látássérültek fejlődése. A látássérülés 

következményeit tehát csak gyógypedagógiai eszközökkel és módszerekkel lehetséges 

hatékonyan csökkenteni (Csocsáné, 1997). 

A látás jelentős csökkenése, vagy kiesése komoly pszichés megterhelést jelent a 

sérült ember számára, ami önállótlansághoz, lassú cselekvéshez, inaktivitáshoz, rossz 

testtartáshoz vezet. A látássérült fiatalok nagy százaléka a vizuális kontrol hiánya miatt 

valamilyen tartási rendellenességgel küzd, mely egyértelműen kihat mozgásukra is 

(Weisz, 2003). A vakoknak a legegyszerűbb mozgás végrehajtásához is fokozott emlé-

kezőképességre, kombinációs készségre van szüksége. Éppen emiatt tapasztalható, hogy 

az iskolai oktatásból kikerülő, felnőtt vakok körében a sportban való részvétel igen cse-

kély (Osváth és Ramocsa, 2006). 
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Longmuir és Bar-Or (2000) elemezte, hogy a sportolási kedv, mozgásra való 

hajlam, a szándék és a fogyatékosság súlyossága szoros összefüggésben van-e. Sit és 

munkacsoportja (2002) szerint a látásromlás mértéke alapvetően hátráltatja, akár telje-

sen megakadályozza a rendszeres fizikai munkában való részvételt. Gyakori tapasztalat, 

hogy a vakok szabadidejükben inkább szobához kötött, kevés mozgással járó szórako-

zást választanak, gyakorlatilag otthoni környezetben, a megszokott tárgyak között, biz-

tonságban szeretnek lenni. Ennek óhatatlan következménye a fizikai inaktivitás, a moz-

gásszegény életmód. 

A mozgáshiányos életvitel, ugyanakkor nyilvánvalóan ugyanazokhoz a erőnléti 

és egészségi hátrányokhoz, antropometriai eltérésekhez vezet a vakok esetében is mint 

ép társaiknál (Bray, 1994; Bar-Or, 1996; Mészáros et al., 1991; 1996; 2000; Othman 

2000; Pianosi és Fisk, 2000). A túlsúlyosság és az elhízottság prevalenciája szignifikán-

san magasabb a mozgáshiányos életet élők körében, melynek csökkentése a rendszeres 

fizikai aktivitás életmódba illesztése által serkenthető. Több tanulmány is felhívja a fi-

gyelmet azonban arra, hogy a látásromlás mértéke, illetve a vakság bizonyos formái 

ellenjavallatot képezhetnek a sportolással és a nagyobb erőkifejtéssel szemben (Kovács, 

1982; 2000). Az Országos Sportegészségügyi Intézet 14. Módszertani levelében (1993) 

számos sportág esetében az alkalmatlan diagnózis szerepel már akár 3,0-3,5 dioptriás 

látásromlás esetén is. Ennek magyarázatát a retinaleválás fokozott veszélyében adják 

meg a szerzők. A vakság ténye számos sportágra való alkalmatlanságot jelent, így a 

megfelelő sportmozgás kiválasztásánál is erősen megkötött a sportszakemberek keze. 

Kerülni kell a nagy zökkenésekkel, rázkódással, préseléssel, fokozott erőkifejtéssel járó 

mozgásokat (Paraszkay, 1994). Ugyanakkor, Malone és munkatársai (2001) szerint a 

vakság ténye önmagában semmiképpen nem magyarázhatja a sportból való távolmara-

dást, hiszen számos sport biztonságos környezetben, kíméletes terheléssel valósulhat 

meg. Ilyen alkalmas sportág például az úszás. Ezeknek ismeretében fontos észreven-

nünk, hogy nem elég a vakok sportját, rendszeres mozgását szavakban szorgalmaznunk, 

de a körülményeket, a sportolás személyi és tárgyi feltételeit is nekünk, látóknak kell 

megteremtenünk. 

Mivel a vakok fizikai aktivitásának irányítása különleges kihívásokat jelent az 

edzők és a testnevelők számára, így a mind eszközeiben, mind a módszereiben eltérő 

sportoltatása a vakoknak speciálisan képzett szakemberek aktív közreműködését is 
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igényli (Guttmann, 1976). Janecka, Kudlacek és Valkova (2003) rámutat, hogy a test-

nevelő tanárképzésben, a fogyatékosokra, ezen belül a vakokra vonatkozó speciális kur-

rikulum nem nélkülözhető. Hazánkban még mindig csak érintőlegesen hallgatnak a test-

nevelőképzésben tanulók fogyatékosság-specifikus tantárgyat. Bár a kifejezett törekvés 

a relatíve magas testnevelési óraszám tantervbe való beillesztésére már a 19. században 

is megfigyelhető volt (Osváth, 2006; Dolezalek, 1842; Mihályik 1870; Herodek, 1904; 

1926; Kovács Cs., 1982; Kovács K., 2000), az iskolából való távozás utáni sportolás a 

mai napig nem megoldott. Ez az önmagában dicséretes törekvés és tény nem járt és ma 

sem jár azonban együtt a speciálisan képzet szakemberek elégséges jelenlétével, munká-

jával. 

A múlt században többségében gyógypedagógiai végzettséggel rendelkező taná-

rok, vagy képesítés nélküli oktatók végezték a testnevelői munkát. Ez, bár napjainkban 

már jelentősen javult, és egyre több testnevelő dolgozik a vak és gyengénlátó gyerme-

kekkel, még korántsem lehetünk elégedettek a mai helyzettel (Osváth, 2004). Asbjorn és 

Tonjum (1986) szerint a vakokkal, gyengénlátókkal való testnevelői, edzői foglalkozás 

egy pillanatra sem nélkülözheti a személyes jelenlétet, kontaktust. A speciális módsze-

rek alkalmazása még erőteljesebben aláhúzza a fogyatékosokra adaptált képzést akár 

testnevelő tanári képzésről, akár edzőképzésről beszélünk, hiszen a vakok nem motivál-

hatók, nem taníthatók vizuális ingerek által (Sherrill, 2004). Coakley (1998) szerint a 

fogyatékosok szocializációja rendkívül komplex folyamat, mely semmiképpen nem nél-

külözheti a rendszeres testi nevelést, a sportot. Klapwijk (1986) rámutat, hogy ez a bo-

nyolult, rendkívül összetett szocializációs folyamat a látássérülteknél még nehézkesebb, 

így a minőségi szakemberek szerepe újra hangsúlyozandó. Különösen érdekes és figyel-

met érdemlő, hogy a vak leányok, nők részvétele a sportban világszerte jelentősen alul-

marad a fiúkkal, férfiakkal szemben (Sherrill, 1993). Sit és munkatársai (2002) is 

ugyanerre a következtetésre jutottak mintájuk elemzése során, amikor a leányok arányát 

igen alacsonynak találták. 

A vakok általánosan alacsony részvétele a rendszeres fizikai aktivitásban és 

sportban a média által nem motiválható. Erre a következtetésre jutott Tanaka és munka-

csoportja (1998), akik szerint a vizuális média általában alkalmatlan a fogyatékosok ak-

tivitásának és sportjának propagálására, a fogyatékkal élők motiválására, mely különö-

sen igaz a vakokra vonatkoztatva. 
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2.2 A fogyatékkal és egészségkockázattal élők szomatikus fejlettsége és test-

összetétele 

 A különböző betegségekre visszavezethető fogyatékosság, vagy alapvetően és 

meghatározóan a környezeti hatások következményeként kialakult súlyos egészségkoc-

kázat szomatikus fejlődésben is regisztrálható jeleit általában az „alapfogyatélosság” 

(például: született vakság), az alapbetegség etiológiája, vagy a jellemző „alapállapot” 

(súlyos elhízottság) szerinti csoportosításban elemzik a vizsgálók (Buday, 2007). Általá-

nosan jellemző adatfelvételi elrendezés a keresztmetszeti vizsgálat. E két jellemző 

sajátosság eredményeként azonban, az ilyen célkitűzésű vizsgálatokban érthetően több 

az értelme-zést korlátozó tényező, mint az épek hasonló jellemzőinek tanulmányozá-

sakor. A vizsgált minták épekhez viszonyított differenciáinak elemzéskor nem, vagy 

csak nagyon bizonytalanul határozható meg az, hogy a tapasztalt különbség (általában a 

szomatikus retardáció) kialakulásában milyen a relatív súlya: 

- az alapbetegségnek, 

- az alapbetegség mintán belüli különböző súlyosságának, vagy etiológiá-

jának, 

- az állapotból is eredő mozgáskorlátozottságnak, vagy  

- az korlátozott elemszámú minták genetikai jellemzőinek. 

 Az értelmezés további korlátja az is, hogy a meghatározó kórok alapján végzett 

sikeres csoportosítás eredményeként általában csökken a vizsgált jellemzők és jellegek 

csoporton belüli variabilitása, viszont az esetek meghatározó többségében korlátozott 

elemszám a szórások növekedése irányába hat. Buday (2007; 2007a) megfogalmazása 

szerint pozitív az, hogy a fogyatékkal élők csoportjaiból nemenkénti és életkoronkénti 

nagy minta szerencsére nem is alakítható ki Magyarországon. Kérdésfeltevésünk szem-

pontjából sajnos kivétel a súlyosan elhízottak rétege. Az ezredfordulót követően meg-

jelent hazai közlemények (Mészáros et al., 2006; 2008; Photiou et al., 2008) tanúsága 

szerint az iskoláskorúak mintáiban az elhízottak gyakorisága olyan nagy, hogy a statisz-

tikai értelmezés szerinti nagy minta gyűjtése is lehetséges. 

 A különböző etiológiájú és súlyosságú fogyatékkal élők kisebb-nagyobb mintái-

nál végzett antropometriai vizsgálatok visszatérő eredménye az, hogy a fogyatékkal 

élők testméreteinek középértéke eltér az épeket jellemzőtől, de a különbség a csak sta-

tisztikai alapú értelmezés szerint nem következetesen szignifikáns (Buday, 2007; Tóth, 



 17 

1993). A humánbiológiai alapú értelmezés ennek ellenére azt sugallja, hogy e kisebb 

differenciák jelentősége sem elhanyagolható abban az esetben, ha a differenciák például 

korcsoportonként következetesek, vagy az életkor függvényében nemcsak a méret nö-

vekedése arányában nagyobbak. 

 A fogyatékkal élők egyik morfológiai jellemzője az, hogy testi felépítésük gyak-

ran diszproporcionális, melyet Buday és Kaposi (1998) alapvetően a jellemző különbsé-

gek előjelének differenciáival magyaráz. Az aránytalan növekedés másik oka lehet az 

érintettek nagyon mérsékelt fizikai aktivitása. Mivel a fogyatékossághoz vezető kórokok 

csak ritkán gyógyíthatók, ezért a terápia gyakran csak a tünetek enyhítésére szorítkozik. 

Valójában ezen a ponton kell elemeznünk és kiemelnünk a rendszeres fizikai aktivitás 

pozitív hatásait, hiszen ennek eredményeként a korábban hiányzó funkciók kialakulása 

sem kizárt. 

  2.2.1 A fizikai aktivitás kapcsolata a növekedéssel és az éréssel 

 Közel 50 évvel ezelőtt jelent meg Rarick (1960) összefoglaló értelmezése, mely 

szerint egy minimális mennyiségű fizikai aktivitás nélkülözhetetlenül szükséges a növe-

kedés és az érés normál menetének regulációjához, amely hatás-együttes az érintett szö-

vetekben a „protoplazma integritásának” biztosításán keresztül jut érvényre. Az azon-

ban, hogy ebben az összefüggésben mi tekinthető a minimális, de már hatékony gyako-

riságnak és intenzitásnak szinte még a mai napig is meghatározatlan. Ez azért is megle-

pő, mert az edzéshatások kialakítása terén már a részleteket is érintő ismeretanyaggal 

rendelkezünk nemenkénti és korcsoportonkénti bontásban (Laron és Rogol, 1989; Mali-

na és Clark, 2003; Rowland, 2005). 

 A növekedésben és az érésben az egyén öröklött tulajdonságai, a neuro-endokrin 

rendszer életkoronként különböző hatásai és a táplálkozás következményei együttesen 

jelennek meg. A genetikai, a hormonális és a táplálkozási eredetű változások és követ-

kezmények azonban nemcsak egymással vannak kölcsönhatásban, hanem a külső kör-

nyezet szinte minden hatótényezőjével is. E folyamatok eredőjét tekintve a külső kör-

nyezet hatótényezői közül a rendszeres fizikai aktivitás jelentősége megegyezik e folya-

matokat alapvetően reguláló 3 tényező hatásaival. Ennek ellenére nem állítható, hogy a 

rendszeres fizikai aktivitás a növekedés és érés minden részjelenségére egyformán hat. 

Mirwald és Bailey (1986), valamint Beunen és munkacsoportja (1992) tartalmában lé-

nyegében azonos következtetésre jutott a kanadai és a belga gyermekek hosszmetszeti 
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vizsgálata után. Sem a leányok, sem pedig a fiúk mintáiban nem bizonyítható a hosszú-

sági növekedés (a termet változása) és a rendszeres fizikai aktivitás kapcsolata. Kisebb 

differencia csak a korcsoportonkénti átlagok körüli szórásokban volt tapasztalható, de 

ezzel kapcsolatosan a két munkacsoport nem tudta egyértelműen kizárni a szelekcióból 

eredő hatásokat. Meg kell jegyeznünk, hogy egészséges életvitel mellett nincs bizonyító 

erejű érv a két hatás korrelációjára vonatkozóan. Más a helyzet a tartósan fennálló túl-

terhelés esetében, de ez utóbbi már nem sorolható az egészséges életvitel fogalmába. 

 Első közelítésben talán meglepő Saris és munkatársai (1986) valamint az előző 

bekezdésben már idézett két team eredménye, mely szerint nincs értékelhető korreláció 

a rendszeres fizikai aktivitás és a testtömeg aktuálisan mérhető értéke, vagy változása 

között sem. A két változó statisztikai függetlensége rögtön nyilvánvalóvá válik abban az 

esetben, ha az elemzés folyamatában értelmezzük a fizikai aktivitás különböző, de már 

évtizedek óta jól ismert hatásait a szervezetet építő különböző szövetekre, valamint a 

térfogat és a tömeg arányára (Parízková, 1970; 1977). A rendszeres fizikai aktivitás in-

gereire reagáló szövetek közül talán elegendő, ha itt csak hármat említünk. Ezek: 

- a csontszövet, amely a terhelés eredményeként elsősorban nem a tömegét, ha-

nem a denzitását változtatja meg (Maynard et al., 1998); 

- a harántcsíkolt izom, amelyben az életkortól és a nemtől független, de nem azo-

nos mértékű jelentős tömegnövekedés és funkciógyarapodás az adekvát válasz 

(Janssen et al., 2000); 

- a zsírszövet, amelynek mennyisége, de leginkább tömegen belüli aránya általá-

ban kisebb a fizikailag aktívak csoportjaiban (Heymsfield et al., 1997). 

 A fentiek értelmében az is szükségszerű következmény, hogy egy fizikailag ak-

tív egyén testének térfogata kisebb, tömege viszont nagyobb, mint egy hasonló testma-

gasságú nem aktív kortársáé (Boileau, 1996). 

 A szomatikus és a szexuális érés, valamint a rendszeres fizikai aktivitás kapcso-

latára vonatkozóan már nem ilyen egybehangzó a vizsgálók véleménye. A testmagasság 

növekedési lökésével (PHV) jellemzett szomatikus érés naptári korra vetített időpontja 

között általában nincs különbség az aktív és az átlagos fizikai aktivitású minták között, 

de akár jelentős is lehet a differencia az embertanilag különböző mintáknál jellemző 

életkori tartományok között (Mirwald és Bailey, 1986; Sprynarova, 1987; Malina et al., 

2005). A szexuális érés és a fizikai aktivitás kapcsolatát általában a leányok csoportjai-
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ban elemzik a vizsgálók. Feltehetően azért, mert a menarchekor megbízhatósága általá-

ban nagyobb mint az oigarchekoré. A jellemző az, hogy a rendszeres és nagy intenzitású 

fizikai aktivitás egyik következményeként a menarche medián idősebb naptári korra 

esik (Merzenich et al., 1993; Malina et al., 2005), de a korábbi nemi érésre is van rele-

váns közlés (Moisan etb al., 1991; Malina et al., 2005). Egybehangzó az elemzők véle-

ménye abban is, amennyiben a rendszeres fizikai aktivitás és a megkésett hormonális 

érés kapcsolata szignifikáns, a két változó kapcsolata nem szoros, és e kapcsolatban fel-

tételezhetők más tényezők hatásai is. Az eredmények értelmezésekor tekintettel kell len-

nünk arra is, hogy ilyen esetekben a fizikai terhelés célja következetesen a sportedzés és 

az eredmények retrospektív módszerrel születtek. 

 Az eltérő vélemények hátterében megemlítendő az, hogy ezekben a vizsgálatok-

ban az összehasonlított csoportok elemszáma általában kicsi és jelentős a különbség az 

átlagosan jellemző és a rendszeres fizikai aktivitás megítélésében is. 

  2.2.2 A kóros testzsírtartalom és a metabolikus szindróma 

 Amíg a rendszeres fizikai aktivitás hatása a növekedésre, a fejlődésre és az érés-

re inkább csak harmonizáló, mint jelentősen stimuláló, az elégségesnél kevesebb aktivi-

tás és a kedvezőtlen (vagy már kóros) testösszetétel kialakulása közötti összefüggés bi-

zonyítottan direkt és általában erős, következményei szinte beláthatatlanok. Az irodalmi 

adatok tanulmányozása arra utal, hogy elsőként Reaven (1988) hívta fel a figyelmet ar-

ra, hogy a kórósan nagy depózsír mennyiség, a törzsre lokalizálódott zsír, a magas vér-

nyomás, triglicerid és vércukor szint sok betegnél kombinációban jelentkezik és az ön-

magukban is veszélyes tünetek súlyosságát az együttes előfordulás hatványozottan nö-

veli. A betegség metabolikus szindrómaként vált ismeretessé. Alig egy évtizede még az 

volt a belgyógyászok véleménye, hogy a kombinációban előforduló tünetek alapvetően 

csak a felnőtt népességet veszélyeztetik, de napjainkban már nyilvánvaló az, hogy a me-

tabolikus szindróma a gyermekeknél is kialakulhat, a serdülőkort követően gyakorisága 

már jelentős (Jacobson, 2006; Zimmet et al., 2007). Ahhoz, hogy jellemezni tudjuk a 

környezeti hatások, többek között a hipoaktivitás és az abszolút, vagy relatív túltáplálás 

következményeit a betegség kialakulásában ismernünk kell a metabolikus szindróma 

genetikai meghatározottságát. Bouchard és Pérusse (1993) megfogalmazása szerint a 

metabolikus szindróma kialakulásában és súlyosságában nagy az individuális variabili-

tás, de ezeket a mutatókat a genetikai tényezők is befolyásolják, vagyis a szindróma 
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minden komponense esetében figyelembe veendő a genetikai meghatározottság. Rice és 

munkatársai becslése szerint a metabolikus szindróma kialakulásában a genetikai ténye-

zők, valamint a gén-környezet kölcsönhatás együttes varianciája mintegy 33%. A be-

csült közös variancia kissé nagyobb, mint a metabolikus szindrómában elemzett álla-

potok genetikai meghatározottsága külön-külön (Sprecher et al., 1993), amely varianci-

ák 8 és 12% közöttiek. Schork és munkatársai (1994) azt is hangsúlyozzák, hogy a me-

tabolikus szindróma öröklött komponensei poligénes öröklésmenetűek, így a környezeti 

hatások módosító szerepe jelentős (általában jelentősebb, mint a bizonyított genetikai 

hatás) lehet. 

 Nem célunk a szembeállítás, hiszen annak értelmes biológiai magyarázata nem 

is adható, de szemléletes lehet, ha bemutatjuk a depózsír mennyiségének és testtájan-

kénti lokalizációjának hasonló jellemzőit is. Nyilvánvaló az, hogy amennyiben egy csa-

ládon belül mindkét szülő túlsúlyos, vagy éppen már elhízott, a gyermekek kóros test-

zsírtartalma is nagy beválási pontossággal becsülhető. Adams és munkatársai (1993) 

nem vitatják a depózsír mennyiségének genetikai meghatározottságát, de a nagyon jel-

lemző családi halmozódás a környezeti hatások jelentőségét meghatározóbbnak mi-

nősíti. Bouchard és munkacsoportja (1997) a depózsír mérhető mennyiségében 25-40% 

közötti közös varianciát fogad el általánosan jellemzőnek a vonatkozó irodalmi adatok 

meta-analízise után. A vizsgálók meghatározó többsége (Stunkard et al., 1986; Bouch-

ard, 1994; Jemaa et al., 1995; Romanski et al., 2000) szinte kizártnak tartja a testzsírtar-

talom öröklődésében a monogénes formát, mivel pillanatnyilag nem ismeretes olyan 

gén, vagy allél, amely önmagában felelős lehetne a fokozott, vagy éppen a nagyon mér-

sékelt zsírakkumulációért. Az elemzők többsége a genetikai meghatározottságot is más-

ként értelmezi, mint a nem biológus (vagy orvos) végzettségű értelmezők többsége. E 

munkacsoportok többször hangsúlyozzák, hogy a genetikai meghatározottság tény, de 

nem fátum, tehát csak a fokozott zsírakkumulációra való hajlam az, amely öröklődik. A 

környezeti tényezők (az energia felvétel és a felhasználás tartós egyensúlya) meghatá-

rozó szerepe tehát ebben a vonatkozásban is vitán felül áll. 

 

 2.3 Az irodalmi adatok ismeretében megfogalmazható általánosítások 

 Mottóként is értelmezhető W.D. Ross (2007) egy gondolatának tartalmi fordítá-

sa. Ezek szerint: A gyermekek csak egyszer nőnek fel, hogy hogyan nőnek és fejlődnek, 
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az a felnőttek felelőssége. A szülőknek, a játszótársaknak, a tanároknak és a közösség-

nek fontos, szinte meghatározó szerepe van abban, hogy minden ember, minden gyer-

meke optimális növekedését és fejlődését biztosítsa. Ez a sikeres társadalom egyik is-

mérve. A gyermekek szükségletei most jelentkeznek. Nem ígérhetünk az elhízott és a 

sérült gyermekeknek szebb jövőt akkor, amikor politikusaink állítólagosan sürgősebb 

ügyeket fontosabbnak tartanak. 

 A kiemelendő jellemzők és eredmények: 

 a/ A fogyatékkal és/vagy súlyos egészségkockázattal élő fiatalok humánbiológiai 

vizsgálatában meghatározóan domináns a keresztmetszeti adatfelvétel. A longitudinális 

elrendezés valójában szakirodalmi ritkaság. 

 b/ E több szempontból is sajátos és szelektált kis mintákban a méretek és jelle-

gek középértékek körüli szórása általában nagyobb, mint az épek statisztikai értelmezés 

szerinti közepes, vagy nagy mintáiban. A csoporton belüli variabilitások különbözősége 

még azonos középértékek mellett is fontos eredmény, több lényegi tényezőre irányíthat-

ja az elemzők figyelmét. 

 c/ A szórások bemutatott sajátossága alapján megállapítjuk, hogy az épek mintá-

iban gyakori humán fantomhoz (Ross és Wilson, 1974) való hasonlítás, mint a szórás-

egységekben kifejezett eltérésekkel operáló elemző módszer, e speciális csoportokban 

kettős értelmezési nehézséget jelent. 

 d/ A különböző eredetű fogyatékosság és/vagy a fokozott egészségkockázat álta-

lában növekedési és fejlődési retardációt is eredményez (ismerünk azonban mérhető ak-

celerációt eredményező hatásegyütteseket is), amelynek kivédésében meghatározó je-

lentőségű lehet a rendszeres és az állapotnak megfelelő fizikai aktivitás. Ennek ellenére 

ezek az érintett csoportok definiáltan hipoaktívak és ez az állapot további romlását, 

vagy további anomáliák kialakulását eredményezheti. 

 e/ A szükséges, tehát még hatékony, de bizonyítottan nem káros fizikai aktivitás 

jellege, mennyisége, gyakorisága és intenzitása még a különböző korú épek mintáinál is 

csak nehezen definiálható (Bar-Or, 1983), a fogyatékkal élők esetében az általános el-

vek alkalmazása szinte lehetetlen, csak az egyéni megítélés lehet célravezető (Boas et 

al., 1996; Hebersteit és Bar-Or, 2001). 

 f/ A kóros testösszetétel kialakulásában a genetikai hatások bizonyíthatók, de ön-

magukban nem indokolják a zsírfelhalmozást, csupán érzékenységként értelmezendők. 
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 g/ A zsírraktározás és a zsírfelhasználás fiziológiásan kétirányú folyamat. Ha-

zánkban a gyakorlati tapasztalat (tehát a hosszmetszeti vizsgálatok eredménye) viszont 

az, hogy amennyiben a kritikus testösszetétel kialakul, a további zsírfelhalmozás a jel-

lemző és a test zsírtartalmának a mérhető csökkenése a kivétel (Prókai et al., 2007; Vaj-

da et al., 2007; Mészáros et al., 2008a; 2009). Részben ez a magyarázata annak, hogy 

Magyarországon az életkor függvényében szinte folyamatosan nő a veszélyeztetettek 

gyakorisága és a felnőttek mintáiban nem ritka a 40%-ot meghaladó arány (Ilyés, 2001). 

Az okok természetesen ismételten a környezet hatásaiban keresendők.  

 h/ A rövid és hosszú távú következményei alapján egyaránt negatív biológiai tar-

talmú tendencia azonban megállítható, vagy ahogy Dánia példája mutatja (Sonne-Holm 

és Sorensen, 1977; Thorkild és Sorennsen, 1997) meg is fordítható, bár a rendelkezésre 

álló irodalmi adatok birtokában valószínű, hogy a sikeres beavatkozás a ritkább és a 

sikertelen a gyakoribb. A dán társadalom a kormány és a társadalmi szervek hathatós 

anyagi támogatásával mintegy 10 év leforgása alatt (1950 és 1960 között) szignifi-

kánsan csökkentette az iskoláskorúak korcsoportjaiban a túlsúly és az elhízottság gya-

koriságát és ez a hatás a mai napig is fennáll minden korcsoportban. 

 i/ A nagy depózsír mennyiséghez gyakran társul hipertónia, magas vércukor és/ 

vagy vérzsír szint, továbbá csökkent koncentrációjú védő koleszterin mennyiség. A me-

tabolikus szindrómának nevezett tünetegyüttest korábban csak a felnőtt népesség be-

tegségeként tartották számon az orvosok. Napjainkban a gyermekek és a serdülőkorúak 

egyre növekvő rétege is érintett a szindrómában. Az elmúlt évtizedek során azonban 

nem az ember biológiája változott meg ilyen markánsan, hanem a környezeti tényezők 

szerepe lett hangsúlyosabb a túltáplálás és a hipoaktivitás, vagyis az egészségtelen 

életmód általánossá válásával (Wajchenberg, 2000). Ez a folyamat az iparilag fejlett 

társadalmakban mintegy 35-40 évvel ezelőtt kezdődött és közel 20 év alatt általános 

egészségügyi problémává alakult. Magyarországon az életmódváltozás kezdete az 1980-

as évekre datálható, de a változások sebessége gyorsan kiegyenlítette a fejlett országok 

„előnyét”. 
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3. fejezet. ANYAG ÉS MÓDSZEREK 

 

 Bevezetés 

 Az antropometriai adatfelvételt és a kérdőíves vizsgálatot a Helsinki Nyilatkozat 

non-invazív, humán vizsgálatokra vonatkozó előírásai (WMA, 1996) szerint hajtottuk 

végre. Az adatgyűjtés megkezdése előtt kikértük a gondozók részvételi alkalmasságra 

vonatkozó véleményét és megkértük az intézetek vezetőinek hozzájárulását. A fiatalko-

rúak és/vagy a gyámság alatt álló sérültek antropometriai vizsgálata előtt egyénenként 

beszereztük a szülő, eltartó, vagy a gyám írásbeli beleegyező nyilatkozatát. A felkérő le-

vél tartalmazta a vizsgálat célját, menetét és az esetleges kockázati tényezőket. A 

döntésében nem korlátozott felnőtteknél aláírattuk a részvétel önkéntességét tanúsító 

nyilatkozatot. A disszertációban bemutatandó vizsgálatok végrehajtásához az egyetemi, 

vagy a területileg illetékes Tudományos Etikai Bizottság hozzájárulása nem szükséges. 

 

3.1 Vizsgált személyek 

 Munkánk során három, az életkor és az állapotjellemzők alapján különböző cso-

portba sorolható fiúknál, illetve fiatal felnőtt férfiaknál végeztük el az adatfelvételt. 

 Az első csoportba rendeztük a tápláltsági állapotot jellemző mérőszámok (BMI 

és relatív testzsírtartalom) alapján kórosan elhízottnak minősülő fiúkat. A súlyos elhí-

zottság minősítésekor a Cole és munkatársai (2000) által közölt, életkori osztályonként 

különböző BMI kategóriákat, valamint a testtömeg-relatív zsírtartalom függvényében 

meghatározott (Lohman, 1992; Nieman, 1995) osztályhatárokat vettük figyelembe. A 

Nemzetközi Biológiai Program (Weiner és Lourie, 1969) eljárási javaslatait követve, a 

tízes számrendszerbe transzformált naptári életkor ismeretében 13 osztályt határoztunk 

meg, melyek osztályszélessége következetesen 1 év volt. 

 A mintában összesen 1465 kórosan elhízott fiú szerepel. A vizsgált fiúk táplált-

sági állapot és naptári kor szerinti gyakorisági megoszlását az 1. táblázatban foglaltuk 
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össze. Az állapotjellemzés könnyebb értelmezését segítendő, a disszertáció 4. fejezeté-

ben kontroll csoportként bemutatjuk a fenti szempontok alapján „csak” túlsúlyosak és 

az e tekintetben nem veszélyeztetett gyermekek, serdülők és posztpubertáskorúak jel-

lemzőit is. Ez utóbbi két minta munkacsoportunk friss adatbázisából származik, ilyen 

csoportosításban közlésük még nem történt meg. 

 

1. táblázat. A vizsgált személyek tápláltsági állapot és naptári életkor szerinti 

megoszlása 
 

Kor Túlsúlyos Elhízott Együtt 

7 152 106 258 

8 149 104 253 

9 163 113 276 

10 185 115 300 

11 185 121 306 

12 190 124 314 

13 180 117 297 

14 193 115 308 

15 169 116 295 

16 167 114 281 

17 163 109 272 

18 163 105 268 

19 169 106 275 

Együtt 2228 1465 3693 

 

 Az adatbázis jellemzői (az adatgyűjtésbe bevont települések nagysága, földrajzi 

lokalizációja, az iskolatípus és nem utolsó sorban az elemszám) alapján a kórosan kövé-

rek gyakorisága országosan reprezentatív adat. 

A második csoportba az iskoláskorú vak fiatalok tartoztak, akik a Budapesti Va-

kok és Gyengénlátók Általános Iskolájának és a Debreceni Kettesy Aladár Általános Is-

kolajának és Kollégiumának diákjai voltak. Csak B1-es kategóriájú sérültek vettek részt 

e vizsgálatban. Az antropometriai adatfelvételt 102 főnél végeztük el, akiknek a naptári 

kora 6 és 19 év között variált. Ez a létszám a kialakult állapot és a társuló betegségek 

függvényében vizsgálható vak iskolások populációjának 80%-a. A vizsgálatban résztve-

vők iskolai testnevelésben, vagy speciális gyógytestnevelésben, heti rendszerességgel 

vesznek részt. A mintában öt siket-vak is volt, akiknek a mozgásprogramja, heti két 

alkalommal, egészen speciális gyógytorna. A populációba tartozó, de általunk nem vizs-

gált, mintegy 20-25 vak gyermek az országban szétszórtan, többségi iskolákban tanul, 

elérésükre nem volt lehetőség. 
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A harmadik csoportba a felnőtt korú, B1-es kategóriájú vak sportolókat ren-

deztük. Náluk az adatfelvételt kérdőíves módszerrel végeztük. A B1-es kategóriába tar-

tozók a klasszikus értelemben vett vakok, akik fénylátással nem rendelkeznek, illetőleg 

ha igen, alaklátásra azonban nem képesek. Csak olyan férfiakat vontunk be a vizsgá-

latba, akik rendszeresen sportolnak, és igazolt tagjai valamilyen sportkörnek, vagy 

sportegyesületnek. A mintában 18 férfi és 2 nő válaszai szerepelnek. Szelekciós szem-

pont volt az, hogy a résztvevők hetente, legalább egy alkalommal vegyenek részt edzés-

jellegű fizikai tevékenységben, melyet legalább hat hónapja végeznek. Magyarországon, 

ezeknek a kritériumoknak megfelelő sportoló, összesen 25-28 fő, így a vizsgálatunkban 

szereplő 20 résztvevő a teljes populáció 71-80%-át lefedi. A teljes népesség elérése nem 

volt lehetséges, vidéki nehéz elérhetőségük és/vagy a vizsgálatban való részvétel eluta-

sítása miatt. A vizsgálati személyek csörgőlabdások, tekézők, cselgáncsozók voltak, il-

letve egy budapesti turisztikai és sakk szakosztály tagjai közül kerültek ki. Öten több 

sportágban is érdekeltek voltak. A gyengénlátó kategóriába tartozókat azért nem vettük 

be a kutatásba, mert a teljes vakság és a gyengénlátás életminőségre gyakorolt hatása 

jelentősen különböző, a sportoláshoz, a mozgáshoz való viszonyulás, az edzések és a 

versenyek helyszínére való eljutás lehetősége és képessége nem összehasonlítható. A 

gyengénlátóknak lényegesen kevesebb korlátozó tényezővel kell megküzdeniük, így e 

két csoportot összevontan vizsgálni nem célszerű. A vizsgált személyek életkori átlaga 

42,2 év volt, ami kissé elöregedett populációt sejtet. A sportban eltöltött időtartam 

szempontjából nagy volt a szórás, hiszen a legkevesebb egy év, míg a legtöbb negyven 

év volt. A vizsgáltak kevesebb, mint a fele volt született vak, többségükben serdülő, 

vagy ifjúkorukban váltak teljesen vakká, mégis csak keveseknek (saját bevallás szerint 2 

fő) volt látó korából élménye a sporttal kapcsolatban, többségük vakon kezdett spor-

tolni. 

A kérdőíves vizsgálat másik célcsoportját a sportedző-, testnevelőképzésben ta-

nulók jelentették. A vizsgáltak a Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi 

Karán és a Fitness Akadémián tanulók köréből kerültek ki. A kutatásban résztvevők 

száma 582 volt. A válaszadók nem és életkor szerinti megoszlását a 2. táblázatban mu-

tatjuk be. A vizsgáltjaink naptári életkorának átlaga 23,8 év volt. A vizsgálatban önként 

jelentkezőként vettek részt. Eredményeinket az Acta Gymnica nemzetközi tudományos 

lap közölte (Osváth et al., 2007). 
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2. táblázat. A tanulók életkori és nemi megoszlása 

 

Életkor (év) Nők Férfiak Együtt 

18-20 106 50 156 

21-25 202 84 286 

26-30 42 38 80 

31-45 28 32 60 

 

3.2 Alkalmazott módszerek 

 3.2.1 Humánbiológiai módszerek 

 Vizsgáltjaink testi felépítésének, biológiai fejlettségének és tápláltsági állapotá-

nak jellemzésekor szakirodalmilag elfogadott, antropometriai eljárásokat alkalmaztunk. 

A becslésekhez szükséges testméretek felvételekor hitelesített antropometriai mérőesz-

közöket használtunk, a szükséges testdimenziók felvételekor a Nemzetközi Biológiai 

Program (Weiner és Lourie, 1969) technikai javaslatait és eljárási ajánlásait követtük. 

  3.2.1.1 A testi felépítés jellemzése 

 Az alkattípus, a testi felépítés vizsgáló módszereit tehát az antropometriai adatok 

ismeretén alapuló eljárások képviselik. Jelentős előnyük az antropometriai adatok felvé-

teléből eredő objektivitásuk, valamint a számítógépes adatfeldolgozás lehetőségéből 

eredő gyorsaságuk. 

 A Kretschmer (1965) által leírt típusokhoz humánbiológiailag nagyon hasonló 

alkattípusok elkülönítésére szolgál Condard (1963) módszere, amely eljárás az antropo-

metriai szomatotipizáláshoz hasonlóan, szintén csak testdimenziók ismeretét feltételezi. 

Conrad két fejlődési irány mentén jellemzi a testi felépítést, vagy ahogy ő, a termino-

lógiai vita elkerülése érdekében nevezte a növekedési típust. Az egyes típusváltozatokat 

a testméretekből levezetett indexpárokban foglalta össze. Módszerével a konstitúció 

jellemzése mellett, a vizsgált személy csont-izomrendszeri fejlettségéről is képet kapha-

tunk. A különböző alkatvariánsokat, a testarányokat jellemző metrikus indexből és az 

adott arányokhoz társuló és a mozgatórendszeri fejlettséget bemutató plasztikus index 

értékeiből kialakított derékszögű koordináta rendszerben ábrázolhatjuk, amelyben a jel-

lemezett variánsok pontokat képeznek. 

  A metrikus index (MIX) 

 Az index a mellkas átmérőinek (szélességének és mélységének) a testmagasság-

gal korrigált lineáris függvénye, amely a validálási folyamatban azonban az egész test 
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piknikus, vagy leptoszom jellegére érvényesnek bizonyult (Szmodis et al., 1976). Az 

index pozitív értéktartományába tartoznak a Kretschmer (1965) szerinti piknikussal ro-

kon piknomorfok, a negatív értéktartományába a leptoszom-aszténiás típussal rokon 

leptomorfok. Az átmeneti, úgynevezett metromorf konstitúció az index enyhén negatív 

értéktartományába esik. A személyeket, vagy csoportokat derékszögű koordináta-rend-

szerben ábrázolva, a metrikus index adja a növekedési típus nyúlánkságára, tehát a mor-

fológiai alkat linearitására vonatkozó függőleges dimenzióját. A metrikus index nomo-

gramok (számító ábrák), vagy regressziós egyenletek segítségével határozható meg. 

Munkánkban a nomografikus meghatározásnál lényegesen pontosabb reprodukálhatósá-

ga miatt csak a Szmodis és munkatársai (1976) által kidolgozott regressziós módszert 

ismertetjük. 

 

MIX férfiak = 0,1625·MMG + 0,13·MKS – 0,0418·TTM – 0,4245  R* = 0,999 

 

Az egyenletben: MMG = mellkasmélység, MKS = mellkasszélesség, TTM = testmagas-

ság (mindhárom adat centiméterben), R* = többszörös korrelációs együttható, 

amely az egyenlet és a nomografikus értékek egyezését mutatja. 

 

  A plasztikus index (PLX) 

 Az index a csontozatra és az izomzatra jellemző, centiméterben megadott három 

mérőszám aritmetikai összege. 

 

PLX = vállszélesség + alkarkerület + kézkerület 

 

 A plasztikus index értékei a koordinátarendszerben a növekedési típus fejlettségi 

helyzetét jellemző vízszintes skálázást adják. A csont-izomrendszeri fejlettség mérőszá-

ma balról jobb felé haladva nő, tulajdonképpen abszolút (cm) léptékben. A koordiná-

tarendszer függőleges tengelye körül elhelyezkedők megjelölése normoplasztikus, ettől 

a tengelytől balra helyezkednek el az ilyen szempontból gyengén fejlettek, a hipoplasz-

tikusok és ettől a tengelytől jobbra az erősen fejlettek, a hiperplasztikusok. A koordiná-

tarendszer függőleges tengelye viszonyítási alapként csak a felnőttek csont-izomrend-

szeri fejlettségének megítélésekor alkalmazható. A gyermekek, serdülők és posztpuber-

táskorúak fejlettségi helyzetének megítélésekor mindig az időben érvényes életkori in-

dex-standardokat kell viszonyítási alapként használnunk. 

 A metrikus és plasztikus index együttes értelmezése alapján a következő növe-

kedési típusváltozatok lehetségesek: 
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1. Metromorf-normoplasztikus típus, amikor a morfológiai alkat nyúlánksága és 

csont-izomrendszeri fejlettsége is megegyezik az érvényes referenciával. Többek kö-

zött a növekedési típus standard normális eloszlása miatt is ez a konstitúció nemcsak el-

méletileg a leggyakoribb. 

2. Metromorf-hipoplasztikus testi felépítés, amelyben a morfológiai alkat nyú-

lánksága átlagos, de az egyén, vagy csoport csont-izomrendszeri fejlettsége elmarad az 

érvényes standard által képviselt plasztikus index tartománytól. Ez a típus az egészséges 

gyermekek mintáiban is előfordul, de gyakoribb tartós malnutritio, vagy hosszabb be-

tegség következményeként. 

3. Metromorf-hiperplasztikus a testalkat, amikor a test átlagos nyúlánkságához a 

csont-izomrendszer fokozott fejlettsége társul. Az ilyen alkatvariáns gyakori a rendsze-

resen sportoló gyermekek és serdülők csoportjaiban, kialakulása rendszeres fizikai akti-

vitás nélkül nem képzelhető el. 

4. Leptomorf-normoplasztikus alkat, amikor a nyúlánk testi felépítéshez átlagos 

fejlettségű mozgatórendszer társul. Az átlag népességben a második leggyakoribb alkat-

variáns. 

5. Leptomorf-hipoplasztikus testi felépítés. Ilyen esetekben a nyúlánk, gracilis 

konstitúció mellet a csont-izomrendszeri fejlettség is elmarad az átlagostól. Az egészsé-

gesen fejlett gyermekek és felnőttek között ritka konstitúció. Súlyos malnutritioban, 

vagy hosszantartó betegség alatt az öröklötten leptomorf konstitúcióhoz időlegesen tár-

sulhat az átlagosnál gyengébben fejlett mozgatórendszer. 

6. Leptomorf-hiperplasztikus növekedési típus, amikor az öröklötten nyúlánk 

testi felépítés (testarányok) ellenére a mozgatórendszeri fejlettség átlagon felüli. A rend-

szeresen sportolók szelektált csoportjaiban gyakoribb, mint az átlag népességben. 

7. Piknomorf-normoplasztikus alkat, amelyben a kerekded testarányokhoz átla-

gosan fejlett mozgatórendszer társul. A leptomorf-normoplasztikus kostitúcióval együtt 

a második leggyakoribb alkatvariáns a populációban. 

8. Piknomorf-hipoplasztikus testi felépítés: A kerekded, piknikus testalkathoz az 

átlagostól jelentősen elmaradó mozgatórendszeri fejlettség társul. Az egészségesen fej-

lett gyermekek és felnőttek között ritka konstitúció. 

9. Piknomorf-hiperplasztikus növekedési típus, amelyben a piknikus testalkathoz 

kifejezetten jól fejlett csont- és izomrendszer társul. A rendszeresen sportolók szelektált 
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csoportjaiban gyakoribb, az átlag népességben ritka (de elméletileg nem kizárható) testi 

felépítés. 

 Conrad derékszögű koordinátarendszere több jellemzőjében is „sérti” a koordi-

náta geometriában elfogadott konvenciókat. Ilyen például az, hogy a függőleges tengely 

skálája az origótól felfelé csökken, lefelé pedig nő. A függőleges tengelyen a 0,00 ér-

tékhez tartozó biológiai tartalom értelmezhető, a vízszintes mentén ez a lehetőség nem 

áll fenn, hiszen 0,0 cm plasztikus indexű ember nem létezik. Amennyiben kritikát fo-

galmazunk meg, el kell ismerni azt is, hogy Conrad ifjúkorú és fiatal felnőtt mintáiban a 

metrikus és a plasztikus index egymással nem korrelált, azaz a derékszögű koordináta 

rendszer alkalmazása ilyen tekintetben megalapozott volt. Akár két, akár három válto-

zón, skálán, tengelyen vagy dimenzión alapul egy formai besorolási rendszer, igazol-

ható, hogy még a többváltozós normális eloszlásnak leginkább megfelelő esetben is ér-

vényes a tétel: Minél kevésbé függetlenek egymástól a változók, skálák, tengelyek vagy 

dimenziók, annál kevésbé lesz az egyedi értékek szóródása az átlag körül kör- vagy 

gömbszimmetrikus, mert az összefüggés általában excentricitással jár. Biológiai rend-

szerek esetében, amelyek mindig többszörös összefüggésrendszerek mentén épülnek fel, 

szinte valószínűtlen kivételnek lehet csak tekinteni az ebben az értelemben vett szó-

ródás-szimmetriát. 

A függőleges tengely skálázásának megfordítása technikailag egyszerű. Az –1-el 

való szorzás az adat numerikus értékén nem változtat, értelmezése viszont ennek meg-

felelően módosítandó, vagyis a metrikus index nagyobb értéke jelöli a gracilis, nyúlánk 

testi felépítést, egységnyi vagy az egységhez közeli értéktartománya tartalmazza az atlé-

tikus alkatot és az enyhén pozitív vagy már negatív metrikus index jelöli a Kretschmer 

(1965) szerinti piknikussal rokon piknomorf testi felépítésű vizsgáltak morfológiai al-

katát. A disszertációban e módosításokat követve ábrázoljuk a bemutatandó minták nö-

vekedési típusát. 

  3.2.1.2 A biológiai fejlettség becslése 

 A morfológiai életkor megállapítása a testméretek alapján történik. A korbecslés 

alapjául azok a megfigyelések szolgálnak, amelyek szerint fejlődő gyermekkorban a 

testméretek egy csoportja és a testméretek valamilyen függvényeként előállított mérő-

számok (indexek) szorosan korrelálnak a csontéletkorral (Mészáros és Mohácsi, 1983). 

A kapcsolati mérőszámok erőssége alapján tehát a testdimenziók segítségével csupán a 
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csontéletkor (nem a biológiai életkor) becsülhető. A morfológiai életkor számításához 

használt testméretek, érvényes korosztályonkénti átlagaiból táblázatok szerkeszthetők, 

amelyek alapján megállapítható, hogy a gyermek elérte-e a korának megfelelő átlagos 

fejlettséget, vagy melyik életkornak megfelelő értéket képvisel. Ilyen szempontból a 

leggyakrabban alkalmazott testdimenziók a testmagasság és a testtömeg. 

 A fejlődési táblázatok vagy nomogramok alkalmazásának több feltétele is van. 

Az egyik leglényegesebb az, hogy a táblázatoknak azt a népességet kell reprezentálniuk, 

amelyikhez a vizsgált személy tartozik. Ezért ilyen célra más országok adatai, táblázatai 

nem alkalmazhatók. Az idegen minták vizsgálata után kidolgozott eljárások gondolat-

menete azonban minden korlátozás nélkül átvehető, de az alkalmazáshoz szükséges test-

méretek érvényes standardjait szükségszerűen elő kell állítani. A másik lényeges alkal-

mazási kritérium, hogy az összehasonlítás alapjául szolgáló (ún. standard) értékek (az 

átlagok és a szórások) legyenek érvényesek. A 20. század utolsó negyedében Magyar-

országon még érvényes adatok, a nemzedékenkénti növekedési különbségek következ-

tében napjainkban már nem használhatók erre a célra (Mészáros et al., 2006). 

 Munkánk során a morfológiai életkor meghatározására egy Magyarországon ki-

dolgozott (Mészáros és Mohácsi, 1983), valid eljárást alkalmaztunk, amely a Greulich 

és Pyle (1959) által javasolt csontéletkor meghatározás eredményével megegyező pon-

tosságú koradatokat szolgáltat. 

 A morfológiai életkor számításához tehát a következő változók ismerete szüksé-

ges: a tízes számrendszerbe transzformált naptári életkor (DCK), a testmagasság (TTM), 

a testtömeg (TTS) és a plasztikus index (PLX). A munkacsoportunk által (Mészáros et 

al., 2006) szerkesztett táblázatban az életkor meghatározásához szükséges testdimenzi-

óknak a korosztályonként reprezentatív és egész évekre számolt átlagértékei között a 

negyed-, a fél- és háromnegyed évekhez tartozó interpolált értékek is szerepelnek. 

 A morfológiai életkor meghatározásának menete a következő: 

a) 0,25 év pontossággal meghatározzuk azt, hogy a vizsgált gyermek termete, testtöme-

ge és plasztikus indexe a táblázatban külön-külön hány éves kornak felel meg. Így 

tehát három korbecslési adatot kapunk a testméretekből. 

b) Első közelítésben a morfológiai életkort a naptári életkor (DCK), a testmagasság, a 

testtömeg és a plasztikus index alapján kijelölt életkorok egyszerű, aritmetikai kö-

zépértéke becsli. 
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c) Az így kapott és tizedes években kifejezett morfológiai életkort korrigálni kell abban 

az esetben, ha a gyermek testmagassága a naptári életkornak megfelelő táblaér-

téktől lényegesen eltér, vagyis amikor a mért testmagasság az egy vagy több évvel 

idősebbek (vagy fiatalabbak) táblaértékéhez áll közelebb. A korrekció a b) pont 

szerint kiszámolt életkor 5%-os csökkentését jelenti abban az esetben, ha a gyer-

mek termete meghaladja a nála egy évvel idősebbek testmagasságát, de még nem 

éri el a két évvel idősebbek standardját. A korrekció ugyanilyen mértékű növelést 

jelent, amennyiben a gyermek a korábban leírt mértékben alacsonyabb, mint a kor-

osztályos standard. 

d) Ha a vizsgált személy testmagassága a két évnél többel idősebbek, vagy fiatalabbak 

táblaértékeihez áll közelebb, a korrekció ±8%. 

A morfológiai életkor számítása tehát a következő összefüggéssel foglalható ösz-

sze: 

 

MK = 0,25·(TTM kor + TTS kor + PLX kor + DCK) ± K (év) 
 

Az egyenletben szereplő rövidítések jelentése: MK = morfológiai életkor; TTM kor = a 

táblaértéknek megfelelő életkor, amelyhez a vizsgált személy testmagassága a 

legközelebb áll; a TTS kor és PLX kor értelmezése, ugyanúgy történik, mint a 

testmagasságnál; DCK = naptári kor; K = a szükség esetén alkalmazandó korrek-

ció. 
 

e) A morfológiai kor becslése során helytelen figyelembe venni a testtömegnek megfe-

lelő életkort, ha bármilyen nyilvánvaló táplálkozási zavar, vagy endokrin megbete-

gedés áll fenn. Ilyenkor csak a másik három változó korátlagával kell számolnunk. 

f) A leányoknál gyakrabban, a fiúknál ritkán fordul elő olyan eset, amikor a 12-13 éves 

korban mért testmagasság, testtömeg vagy plasztikus index a 17-18 éves kori stan-

dardokhoz áll közelebb, vagy azt meg is haladja. Ilyenkor ennek a testméretnek 

megfelelő életkort 16 évesnek tekintjük, függetlenül attól, hogy a 17 vagy a 18 

éves kori táblaértékekhez áll-e közelebb. 

 A módszerrel tapasztalataink szerint a posztpubertás kezdetéig adható a csont-

korral megegyező pontosságú kormeghatározás. 

  3.2.1.3 A tápláltsági állapot jellemzése 

 Vizsgáltjaink tápláltsági állapotát a testtömeg százalékában kifejezett (tehát rela-

tív) testzsírtartalommal (Parízková, 1961) és a testtömeg indexszel jellemeztük. A test 

zsírtartalmának becslésére (éppen egyszerű kezelhetőségük következtében) táblázatos 
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módszerek is ismeretesek. A Parízková módszerrel nyert, több tízezres nagyságrendű 

tapasztalatunk, továbbá a módszerrel készült érvényes nemenkénti referencia indokolja 

alkalmazását. A becsléshez a Lange-típusú kaliperrel mért bőrredővastagságok szüksé-

gesek. Ezek: a külső hallójárat előtti, a nyelvcsont feletti, a m. pectoralis major felett, az 

axilla elülső részén emelt, a 10. borda magasságában, az elülső hónaljvonalban emelt, a 

köldök alatti, a csípőtövis feletti, a lapocka alatti, a triceps feletti, a comb térdfelőli 

oldalán emelt, a térdhajlati árokban mért és a lábszár mediális oldalán emelt redő. A 

táblázatos módszert alkalmazva a redők összegének és az életkornak megfelelő cellák 

kereszteződésében található érték adja a relatív testzsírtartalmat. 

 A táblázatban megfogalmazott összefüggés matematikai függvény formájában a 

következő képlettel jellemezhető (Szmodis et al., 1976). 

 

F% = [LN(szumma 10 bőrredő)]·13,059 – 40,462 

 ahol LN a természetes logaritmus. 

 

 A testtömeg index (BMI) számításához a méterben mért testmagasság és a kilo-

grammban megadott testtömeg adatok szükségesek. 

 

Body Mass Index = testtömeg · testmagasság
-2

 

 

  3.2.2. A kérdőíves felmérés menete 

 A vak sportolók esetében a sport hatását a hétköznapi életre vonatkozóan kérdő-

íves módszerrel vizsgáltuk. Hasonló eljárást alkalmaztunk a sportszakember képzésben 

résztvevők esetében is, ahol a fogyatékosok sportjához való viszonyulás, az attól való, 

esetleges távolmaradás, tartózkodás okait kerestük. Mivel a kérdésfeltevésünk speciális, 

adaptálható, nemzetközileg elfogadott és jelen kutatásunkban alkalmazható kérdőívet 

nem találtunk. Ezen okokból saját instrumentumot fejlesztettünk ki, a nemzetközi aján-

lások maximális figyelembevételével (Renwick et al., 2003; Stelmack és Od, 2001). A 

vizsgálati protokollt előzetesen a Magyar Sportorvos Társaság elfogadta. 

 Mindkét kérdőíves vizsgálatot pilot study előzte meg, mely során 50 kérdést 

tettünk fel a válaszadóknak. 

 A vak sportolók esetében a pilot study-ban gyengénlátók vettek rész, összesen 

49-en. Ezen eredmények a disszertációban nem jelennek meg. A pilot study eredménye-

ként 25 kérdést választottunk ki, melyre a kutatásban szereplő 20 fő, B1-es sportoló adta 

meg a válaszokat, mely a vizsgálat előtesztje (pretest) volt. Ezután, a kérdőíves módszer 
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reliabilitását ellenőrizve (Kerkley et al., 2003; Stelmack és Od, 2001), öt héttel később 

ugyanezek a személyek, ugyanezekre a kérdésekre újra megadták válaszaikat. A vizsgá-

latban szereplő vakok válaszadását, az olvasás és írás képességének hiánya miatt, a ku-

tatást szervezők segítségével rögzítettük. 

 Ugyanezt az eljárást követtük a sportszakember képzésben résztvevők vizsgálata 

során is. A pilot study-ban 402 tanuló vett részt. Ebben az esetben az 50 kérdésből 21-et 

választottunk ki a pretesztre és az ismételt tesztre. Ez utóbbiakat összesen 582 személy 

töltötte ki. 

 A kérdőívek a mellékletben megtalálhatók. A kérdőívek nyílt és zárt kérdésekből 

épültek fel, a válaszoknak nem volt intenzitás értéke, így skálán nem kifejezhetőek. 

  3.2.3 Az adatfeldolgozás matematikai statisztikai módszerei 

 A kórosan kövér, a „csak” túlsúlyos és a normál testzsírtartalmú fiúk mért és 

számított antropometriai jellemzői közötti kor és mintafüggő különbségeket variancia 

analízis után F-próbával jellemeztük a véletlen hiba 5%-os szintjén. Szignifikáns F ese-

tén meghatároztuk a kritikus differenciát Scheffé javaslatai szerint. 

 A szórások páronkénti összehasonlításakor az ismételt, Kohen-féle „d” próbát 

alkalmaztuk. 

 A vak fiúk morfológiai jellemzésekor a középértékek statisztikai összehasonlí-

tását a korcsoportonkénti elemszám egyértelműen kizárja. A vizsgáltjainknál jellemző 

méreteket a normál testösszetételű fiúk korcsoportonkénti átlagai körüli ± 1 szórás tar-

tománytól való eltérések alapján jellemeztük. Valójában méretenként, vagy jellegenként 

egyéni jellemzést végeztünk. 

 A kérdőíves adatfelvétel eredményeinek elemzésekor a korreláció analízis he-

lyett indirekt módon a kapott válaszok különbségeit használtuk a kérdőív reliabilitásá-

nak megállapítására. Az egyes kérdésekre adott válaszok eloszlása közötti különbsé-

geket khi
2
-próbával elemeztük. A válaszok súlyát a kis elemszámú mintában az abszolút 

gyakorisággal, a nagy elemszámú mintában a relatív gyakorisággal jellemeztük. 
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4. fejezet. EREDMÉNYEK 

 

 Bevezetés 

 Eredményeinket tematikusan a célkitűzésnek és a kérdésfeltevésnek megfelelő 

sorrendben, három tartalmilag különböző egységbe rendeztük. A részletes antropomet-

riai vizsgálat rendelkezésre álló adatbázisából a disszertációban csak a testi felépítést 

(metrikus és plasztikus index), testi fejlettséget (testmagasság, testtömeg) és a táplált-

sági állapotot jellemző (testtömeg index, relatív testzsírtartalom) mérőszámokat és jelle-

geket mutatjuk be. Természetesen szem előtt tarjuk azt, hogy egy-egy mérőszám (példá-

ul: a plasztikus index, vagy a BMI) humánbiológiai tartalma alapján több tulajdonságot 

is jellemezhet, de ezek értelmezésére az 5. fejezetben biztosítunk terjedelmet. 

 Mivel kérdésfeltevésünk alapvetően a vakok és a halmozott egészségkockázattal 

élő iskoláskorúak morfológiai jellemzőinek jellemzésére irányult, minden olyan eset-

ben, amikor ez lehetséges volt a grafikus bemutatás mellett döntöttünk és a numerikus 

formát mellőztük, noha ennek előnyeit nem vitatjuk. Az ábrák méretének megválasz-

tásakor szem előtt tartottuk a függőleges tengely mentén való, az érthetőséget biztosító 

érzékenységet. 

 

 4.1 A kórosan elhízott fiúk morfológiai jellemzői 

 A testi fejlettség jellemzésekor a testmagasság (3. táblázat) és a testtömeg (1. áb-

ra) a két leggyakrabban és talán a legrészletesebben elemzett mutató. Mindkét jellegre 

érvényes, hogy több tulajdonságot egyetlen mérőszámban ad meg, tehát a gyermekfej-

lődés részletkérdései kizárólagosan ezen jellemzők alapján nem minősíthetők. 

 Az 1. táblázatban a normál testzsírtartalmú fiúk termetének korfüggő átlagai 

megítélésünk szerint a fiziológiás szabályozás és az adott időszakban ható környezeti 

tényezők eredőjét szemlélteti, míg a túlsúlyosak és az elhízottak mintáiban a környezeti 

hatások dominanciája a kifejezettebb. 
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 A három minta termetátlagainak korfüggő mintázata 13 éves korig statisztikailag 

is és humánbiológiailag eltérő (3. táblázat). Ebben a növekedési és fejlődési periódus-

ban a normál testzsírtartalmú vizsgáltak átlagos testmagassága a legkisebb és az elhízot-

také a legnagyobb. Az átlagok különbsége egészen 12 éves korig minden lehetséges 

összehasonlításban szignifikáns. 

 

3. táblázat. A vizsgált csoportok testmagassága (cm) 

 

 (1) Normál (2) Túlsúlyos (3) Elhízott  

Kor Átlag Szórás Átlag Szórás Átlag Szórás Differencia 

7 124,57 5,03 128,06 5,01 130,90 6,18 1<2; 2<3; 1<3 

8 130,05 5,47 134,17 4,58 136,53 5,88 1<2; 2<3; 1<3 

9 135,33 5,97 139,88 6,22 141,62 6,05 1<2; 2<3; 1<3 

10 140,02 6,14 144,08 5,99 146,00 6,88 1<2; 2<3; 1<3 

11 144,61 6,31 148,16 6,28 150,14 6,38 1<2; 2<3; 1<3 

12 150,93 7,90 153,96 6,87 155,32 7,51 1<2; 2<3; 1<3 

13 158,81 9,04 160,17 8,05 160,77 8,57 1=2; 2=3; 1<3 

14 165,66 8,38 166,73 8,32 167,15 7,68 1=2; 2=3; 1=3 

15 171,50 7,91 172,61 8,21 170,62 7,51 1=2; 2=3; 1=3 

16 174,74 7,14 174,04 6,93 174,79 6,95 1=2; 2=3; 1=3 

17 176,00 6,30 175,76 7,01 175,91 5,96 1=2; 2=3; 1=3 

18 177,16 6,43 177,13 6,25 177,72 5,47 1=2; 2=3; 1=3 

19 178,02 6,61 178,36 6,62 178,25 6,37 1=2; 2=3; 1=3 

F 588,85; p < 5% 503,53; p < 5% 497,75; p < 5%  

 

 A 13 évesek korcsoportjában azonban már csak a legalacsonyabb (normál test-

zsírtartalmú) és a legmagasabb (elhízott) minták középértékei eltérőek. A termet közép-

értékeire 13 éves kor után a tápláltsági állapotnak nincs bizonyítható hatása. Ebben a hat 

korcsoportban (14-19 évesek) az átlagok csupán véletlenszerűen variálnak. A tápláltsági 

állapot alapján végzett csoportosítás nem eredményezett statisztikai differenciát a vari-

abilitási mérőszámokban, de numerikusan a „csak” túlsúlyosak átlagai körüli szórások 

általában nagyobbak. Egyetlen hatásként az említhető, hogy a korcsoportonkénti szórá-

sok általában kisebbek, mint az ilyen alapon nem szelektált, időben érvényes reprezen-

tatív mintákban (Bodzsár, 2000; Mészáros et al., 2006). 

 A testtömeg mintánkénti átlagai között a különbség (1. ábra) mind a 13 korcso-

portban szignifikáns (az összehasonlított középértékek numerikus differenciája követke-

zetesen nagyobb, mint 1 szórás) és a korcsoportonkénti középértékek differenciái is 

jelentősek (F = 455 a normál testzsírtartalmú mintában, 478 a túlsúlyosakéban és 523 az 
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elhízottaknál). Az ábrán a csillag azt jelöli, hogy az adott korcsoportban az összehason-

lított középértékek különbsége minden lehetséges párosításban statisztikailag lényeges. 

Az átlagok korfüggő mintázata azonban a három mintában nagyon hasonló, a másod, de 

inkább csak harmadfokú görbével közelíthető trendvonalak szinte párhuzamosak. 

 

 
1. ábra. A testtömeg (kg) mintánkénti átlagai és szórásai (üres négyzet = túlsúlyos 

csoport). 

 

 Értelmezendő differenciaként csak az emelendő ki, hogy az elhízottaknál a 13 és 

17 éves kor közötti testtömeg akkumuláció értékelhetően (abszolút és relatív értelemben 

egyaránt) nagyobb, mint a másik két mintában. A szórások mintánként jellemző abszo-

lút értékeiben és a minták közötti különbségeiben a csoportosításból eredő „mérséklő” 

hatás a testtömeg esetében is felismerhető és jellemző. 

 A testtömeg index mintánkénti középértékeit és a jellemző variabilitásokat a 2. 

ábrán mutatjuk be. Az ábra elrendezése és a jelölések megegyeznek az 1. ábránál koráb-

ban ismertetettel. 

 A testtömeg index átlagai között a különbség mindhárom mintában szignifikáns 

(F = 198 a normál testzsírtartalmú mintában, 153 a túlsúlyosakéban és 211 az elhízot-

taknál). A korcsoportonkénti átlagok differenciája jelentősen nagyobb, mint a vonat-

kozó legnagyobb szórás. Jellemző továbbá az is, hogy az egymást követő korcsoportok 
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középértékei között a differencia általában nem jelentős. A post hoc analízis tanúsága 

szerint csak két-három év korkülönbség eredményez statisztikai differenciát az egymást 

követő BMI átlagok sorában. 

 

 
2. ábra. A testtömeg index (kg·m

-2
) mintánkénti átlagai és szórásai. 

 

 A normál testzsírtartalmú és a csak túlsúlyos mintában a BMI átlagok korfüggő 

mintázata inkább a testmagasságnál bemutatotthoz hasonló, míg a kórosan kövérekében 

a testtömegnél tapasztalt a jellemző. Az átlagok körüli szórások általában mérsékeltek. 

Ilyen tekintetben a posztpubertásban kivételt jelentenek a legkisebb elemszámú minta, 

az elhízottak korcsoportjai. 

 A testtömeg százalékában kifejezett testzsírtartalom (3. ábra) átlagainak korfüg-

gő mintázata, valamint az összehasonlított átlagok különbsége jelentősen eltér az eddig 

bemutatott jellemzőkétől. Bizonyára a csoportosítás következménye az, hogy az átlagok 

korfüggő differenciája csak a normál testzsírtartalmú (F = 22,4) és az elhízott (F = 18,8) 

mintákban jellemző, a túlsúlyos csoportban a korcsoportonkénti középértékek statiszti-

kailag egyformák. A szórások a legnagyobbak a normál testzsírtartalmú mintában és 

bizonyos szempontból érthetően a legkisebbek a „csak” túlsúlyosakéban, ahol a variáci-

óterjedelem (a 3. fejezetben leírtak értelmében) nem lehet több, mint 5%. Több szem-

pontból is fontos, tehát a továbbiakban értelmezendő eredményünknek tarjuk azt, hogy 
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a normál és az elhízott mintában egyaránt felismerhető a pubertást követő abszolút és 

relatív zsírvesztés (adiposity rebound, Malina et al.m, 2005), amelyet azonban rövid 

időn belül jelentős zsírakkumuláció követ, továbbá azt, hogy a normál testzsírtartalmú 

csoportban a fiatal felnőttkori (a 18 és a 19 éveseket jellemző) középértékek nem na-

gyobbak, mint 18%. 

 

 
3. ábra. A relatív testzsírtartalom (%) mintánkénti átlagai és szórásai. 

 

 A vizsgált fiúk testi felépítését jellemző metrikus index mintánkénti és korcso-

portonkénti átlagait, valamint szórásait a 4. ábrán szemléltetjük. Az ábra megtekintését 

követően az első szembetűnő eredmény a metrikus index életkorfüggő trendjének, a 13 

éves korra eső leptomorfiás csúcsponttal jellemezhető, másodfokú görbéknek a mintán-

kénti hasonlósága. A trendvonalak azonban nem esnek egybe, csupán párhuzamosak. A 

normál testzsírtartalmú minta a legnyúlánkabb mind a 13 korcsoportban. Jelentősen ke-

rekdedebbek a túlsúlyosak és kifejezetten piknomorfak a kórosan kövérek. Az egymást 

követő korosztályok metrikus index átlagának különbsége egyik mintában sem szigni-

fikáns, de a két naptári évet átfogó differencia már jelentős. A termethez viszonyított 

nyúlánkság csökkenése függvényében az összehasonlított csoportok heterogenitása fel-

ismerhetően nő. A viszonylag nagy szórások ellenére a normál testzsírtartalmú és az el-

hízott fiúk metrikus index átlagai közötti különbség minden korcsoportban olyan nagy, 

mintha a két minta antropológiailag nem is azonos népességből származna. 
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4. ábra. A metrikus index (cm) mintánkénti átlagai és szórásai (négyszög = túlsúlyos 

csoport). 

 

 A plasztikus index (5. ábra) a csont-izomrendszeri fejlettség abszolút mérőszá-

ma. Ennek megfelelően a középértékek korfüggő mintázata a testmagasságnál bemuta-

totthoz hasonló, de biológiai tartalmában azzal nem azonos. 

 

 
5. ábra. A plasztikus index (cm) mintánkénti átlagai és szórásai (négyszög = túlsúlyos 

csoport). 
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 A variancia-analízis tanúsága szerint a plasztikus index átlagok korcsoporton-

kénti különbsége mindhárom mintában erősen szignifikáns (F = 489 a normál testzsír-

tartalmú mintában, 503 a túlsúlyosakéban és 521 az elhízottaknál). A plasztikus index 

esetében az egymást követő években jellemző középértékek különbsége egészen 16 

éves korig lényeges és a tápláltsági állapottól független. Ezt követően az évenkénti 

plasztikus index többlet nem jelentős, de a két év alatt kialakult már igen. 

 Az elhízott fiúk plasztikus indexe mind a 13 korcsoportban szignifikánsan na-

gyobb, mint a túlsúlyosaké, vagy a normál testzsírtartalmúaké. Az azonos naptári korú 

fiúk csont-izomrendszeri fejlettségét bemutató indexátlagok ez utóbbi két mintában is 

jellemzően eltérőek. 

 Az indexátlagok körüli szórások általánosan jellemzőek, a csoportosítás hatásait 

vagy következményeit nem hordozzák. 

 A két index együttes értelmezése alapján a normál testzsírtartalmú minta tekin-

tendő az ezredfordulót követően metromorf-normoplasztikusnak. A „csak” túlsúlyosak 

növekedési típusa mérsékelten piknomorf és mérsékelten hiperplasztikus, míg az 

elhízottakat egyértelműen piknomorf-hiperplasztikusnak kell minősítenünk. 

 

 5.2 A B1-es kategóriába sorolt fiúk morfológiai jellemzői 

 E fejezet második részében a vak iskoláskorú fiúk morfológiai mutatóit hason-

lítjuk az ép társaiknál jellemző középértékhez és a korcsoportonkénti ± 1 szórás által 

kijelölt fejlődési tartományhoz. A disszertáció első és harmadik fejezetében többször ki-

emeltük, hogy a vizsgált fiúk szám szerint több mint 80%-át képviselik a kialakult álla-

pot függvényében vizsgálható populációnak, de ennek ellenére korcsoportonkénti leíró 

és/vagy összehasonlító statisztikákat az értelmezési korlátok miatt sem számolhatunk. E 

korlát figyelembevételével változónként az egyéni bemutatás mellett döntöttünk. 

 A 7. ábrán a naptári és a morfológiai életkor (mely adat a csontéletkor egy valid 

jellemzése) egyezését mutatjuk be a Mészáros és Mohácsi (1983) által meghatározott 

érvényes becslési tartományban. A függőleges tengelyen a morfológiai, a vízszintesen a 

kronológia életkor adja a skálázást. Mivel esetünkben növekedésvizsgálatról van szó, az 

origóból induló egyenessel párhuzamos két vonal a ± 0,5 év eltérési tartományt jelöli, 

amely kissé szigorúbb, mint a fizikai teljesítmények elemzésekor általánosan elfogadott 

osztályszélesség (Nicoletti, 1988). 
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6. ábra. A naptári és a morfológiai életkor egyezési diagramja a vak fiúk csoportjában. 

 

 A vizsgált vak gyermekeket és serdülőket reprezentáló pontok meghatározó 

többsége a referencia vonal alatt helyezkedik el, tehát a többség biológiailag kisebb-na-

gyobb mértékben retardált, és 22 vizsgáltnál a koradatok különbsége meghaladja a fél 

évet is. A mintában a legnagyobb mértékű retardáció 3,5 év, amely szerencsére csak egy 

gyermeknél volt bizonyítható. A legnagyobb a két koradat különbsége a 9-12 éves kor 

közötti vizsgáltaknál. 

 A vak gyermekek testmagasságának gyakorisági mintázatát a 7. ábrán szemlél-

tetjük. A két pontozott vonal közötti tartomány a Mészáros és munkatársai (2006) által 

közölt, országosan reprezentatív mintából a normál testzsírtartalmú fiúk átlaga körüli ± 

1 szórás tartományt jelöli. A pontok meghatározó többsége a két pontozott vonal közötti 

tartományban, vagy az alatt helyezkedik el. Kissé magas vak gyermek a mintában mind-

össze 8 volt, amely csupán 7,8%. Jelentősen nagyobb az alacsony termetű vakok gyako-

risága. Az átlag – 1 szórás tartományon kívül viszont 47 vizsgált található (46,1%). Ez a 

nagy gyakoriság arra utal, hogy a két minta korcsoportonkénti középértéke nem eshet 

egybe. Amennyiben a vakok csoportjában a testmagasság normális eloszlású jellemző 

az őket jellemző középértékek szükségszerűen a referencia átlag alatt helyezkednek el. 

A testmagasság esetében a referenciához viszonyított legnagyobb különbség a 12-16 

éves kor közötti fiúknál tapasztalható. 
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7. ábra. A vizsgált vak fiúk testmagassága (cm). 

 

 A testtömeg pontdiagramjának mintázata (8. ábra) hasonló a testmagasságnál le-

írtakhoz azzal a különbséggel, hogy a mintában lényegesen több az átlagos és a nagy 

testtömegű fiú, mint az átlagos magasságú, vagy a kisebb-nagyobb mértékben magas. 

 

 
8. ábra. A vizsgált vak fiúk testtömege (kg). 

 

 Az értékelhetően kisebb tömeg a 102 fős csoportból 35-nél volt jellemző. A 

szórásegységekben kifejezett differencia a kis tömeg esetében általában –2 szóráson 



 43 

belül variál. A vakok mintájában 15 fiú az átlag +2 szórásnál is magasabb. A nagy test-

magasság differencia a 12-19 évesek korcsoportjaiban a legjellemzőbb. Az eredmények 

eloszlása ismeretében feltételezhető, hogy a testtömeg eloszlása a vakok mintájában 

valamilyen ok, vagy okok következtében nem követi a normális eloszlásnál jellemző 

arányokat, vagy abszolút gyakoriságokat. 

 

 
9. ábra. A vizsgált vak fiúk testtömeg indexe (kg·m

-2
). 

 

 A vizsgált vak gyermekek, serdülők és posztpubertáskorúak testtömeg indexé-

nek korfüggő eloszlásmintázata (9. ábra) nagyon hasonló a testtömegnél bemutatottak-

hoz. A kritikus testösszetételt valószínűsítő gyakoriságok azonban különbözőek. A vala-

milyen ok következtében nagy BMI (melynek „cut off” értékeit Cole és munkatársai kö-

zölték 2000-ben) és az ebből származtatható nagy, vagy éppen már kritikus depózsír 

mennyiség 24 vizsgáltnál (23,5%) volt jellemző. A Cole és munkatársai (2007) minősí-

tési rendszere szerint nagyon sovány, tehát nem kielégítően táplált, vagy valamilyen ok 

következtében szomatikusan fejletlen fiú a mintában viszont nem volt. A nem standard 

normális eloszlás tehát a BMI esetében is valószínűsíthető. 

 A vizsgált vak fiúk testtömegében az abszolút értékben megadott testzsírtartalom 

eloszlásdiagramja a 10. a relatív testzsírtartalom pontdiagramja pedig a 11. ábrán 

látható. A 10. ábra függőleges tengelye talán nem kellően érzékeny, amelyet egy 

nagyon szélsőséges adat (a közel 58 kg zsírtömeg) eredményez. 
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10. ábra. A vizsgált vak fiúk abszolút testzsírtartalma (kg). 

 

 Az abszolút zsírtömeg eloszlására jellemző, hogy amennyiben a depózsír sok, 

akkor nagyon jelentősen (több mint 2-3 szórásegységgel) eltér a standard normális 

eloszlást jellemző mintázattól, amennyiben kicsi, az eltérés alig haladja meg az egy szó-

rás nagyságrendet. A nagyon kifejezett abszolút zsírtömeg a 12 éves kort követően gya-

koribb, mint a fiatalabb életkorokban, de a szélsőséges testzsírtartalom valódi korfüggé-

se a vakok csoportjában sem feltételezhető. 

 A relatív testzsírtartalom eloszlásdiagramjának egyik sajátossága az, hogy a 

legkisebb gyakoriság a normál testzsírtartalmú fiúk átlag ± 1 szórás tartományon belül 

volt megfigyelhető. Ilyen átlagos relatív testzsírtartalmú fiú a teljes mintában összesen 

16 volt. Az átlagot jelentősen meghaladó relatív testzsírtartalom szintén 16 fiúnál volt 

jellemző. E két gyakoriságból következik, hogy vizsgáltjaink 68,6%-a valamilyen mér-

tékben sovány, noha nem kórosan sovány, annak ellenére, hogy közöttük nem ritka az 

5-10% közötti (az intenzíven sportoló felnőttekre jellemző) relatív testzsírtartalom sem. 

A vakok mintájában, mint egy speciális csoportban a relatív testzsírtartalom standard 

normális eloszlása tehát nem valószínűsíthető. 

 A fentiek ismeretében az lenne a logikus következmény, ha a vakok mintájában 

a sovány testtömeg (Lean Body Mass) lenne a legjellemzőbb. Az LBM korfüggő pont-

diagramját a 12. ábra tartalmazza. A valóság azonban az, hogy az átlagosnál nagyobb 

sovány testtömeg mindössze 13 fiúnál volt jellemző. 
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11. ábra. A vizsgált vak fiúk relatív testzsírtartalma (%). 

 

 
12. A vizsgált vak fiúk sovány testtömege (kg). 

 

 Az átlagosnál jelentősen kisebb sovány testtömeg előfordulása a mintában nagy 

volt, összesen 46 fiú (45,1%) sovány testtömege volt az elvárhatónál kevesebb. A so-

vány testtömeg alapján átlagosan fejlett fiú aránya 52%, vagyis jelentősen kevesebb, 

mint a változó standard normális eloszlása esetén. 

 A vizsgált vak fiúk morfológiai alkatának korfüggő eloszlásmintázata (13. ábra) 

inkább sajátos, mint általános. A mérsékelten piknomorf testi felépítés a jellemző a 6-10 

évesek korcsoportjaiban. Ebben az öt korcsoportban nyúlánk vizsgált nem fordult elő. 
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13. ábra. A vizsgált vak fiúk relatív nyúlánksága (cm). 

 

 A 10 éves naptári kort követően jelentősen nagyobb a dominánsan piknikus kon-

stitúció gyakorisága, de hét fiúnál a kifejezett linearitás volt a jellemző. A normál test-

zsírtartalmú kontroll csoportban jellemző gyakorisághoz viszonyítva a metromorf testi 

felépítés előfordulása kisebb. A metrikus index variációterjedelme a mintában azonban 

nagyobb, mint a növekedési vizsgálatokban tapasztalt, több mint 2,5 skálaegység. 

 Az abszolút értékben kifejezett csont-izomrendszeri fejlettség életkorfüggő pont-

diagramja a 14. ábrán látható. 

 
14. A vizsgált vak fiúk abszolút robuszticitása (cm). 
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 A hiperplasztikusok gyakorisága meglehetősen kicsi. Mindössze 12 vak fiú 

plasztikus indexe volt jelentősen nagyobb, mint a referencia. A hipoplasztikus konstitú-

ciú 28 vizsgáltat jellemez ebben a mintában. A metroplasztikus növekedési típus tehát 

62 vak fiút jellemez. Ez a gyakoriság közelíti legjobban a standard normális eloszlásban 

megkívántat. 

 

 4.3 A kérdőíves vizsgálatok eredményei 

 Közismerten, kevés a sportszakmai végzettséggel rendelkező edző a vakok és a 

fogyatékosok sportjában. Vizsgálatunkkal a vakok sportjában potenciálisan tevékenyke-

dő sportszakemberek álláspontját kívántuk felmérni, az 1. fejezetben megfogalmazott 

kérdések mentén. 

  4.3.1. Szakmai és egyéb érvek a fogyatékosok sportjában való részvételre 

 A megkérdezett diákok életkori megoszlása az egyetemi hallgatók és a felnőtt 

oktatásban résztvevők életkori átlagához hasonló volt (23,8 év). Gyakorlatilag a válasz-

adók felének (49,5%) volt valamilyen fogyatékossággal élő személy az ismeretségi kö-

rében, de csak 10,1%-nak volt kapcsolata speciálisan vakkal. A megkérdezett hallgatók 

jelentős része (74,2%) látott már fogyatékosok számára rendezett sporteseményt, első-

sorban televízión keresztül (52,7%). Személyesen azonban csak kevesen (24,7%) voltak 

jelen hasonló rendezvényen. A rendezvények meghatározó többsége verseny, vagy 

sportbemutató volt, ritkábban továbbképzés. A gyakorlatban a válaszadóknak csak alig 

10%-a vett részt fogyatékosoknak rendezett eseményen, többségében segítőként. Szer-

vezőként, játékvezetőként, vagy egyéb szakmai szerepkörben egyetlen megkérdezett 

sem vett még részt hasonló rendezvényen. Vakok sporteseményeit még kevesebben lát-

ták (2%). Nekik vak rokonuk, ismerősük nem volt, így csupán személyes érdeklődésből 

mentek ki a rendezvényre. 

 A megkérdezettek több mint fele úgy gondolta, hogy tisztában van a vakok 

speciális szükségleteivel, melyek a sportoltatásukhoz kellenek, azonban a válaszokból 

kiderült, hogy ez nem így van. A vakok számára alkalmas sportágak közül a csörgő-

labda volt a legismertebb, de csak névről, élőben azonban csak nagyon kevesen láttak 

ilyen rendezvényt. 

 A megkérdezett hallgatók többsége (89,1%) semmit nem hallott tanulmányai 

során a fogyatékosok sportjának szempontjairól, az integráció esetleges lehetőségéről. 
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Kizárólag a Semmelweis Egyetem diákjai közül tanultak fogyatékos-specifikus ismere-

teket, de ez érthető is, hiszen ők gyógytetstnevelés szakos hallgatók voltak. 

 Részben meglepő, de inkább riasztó eredményünk az, hogy a válaszadók 17,5 

%-a határozottan elutasította a vakokkal való munka ötletét, míg a maradék 39%-a a 

feladat jellegétől tenné függővé azt. A vonatkozó válaszok gyakorisági megoszlását a 4. 

táblázatban foglaltuk össze. 

 

4. táblázat: Érvek a vakok sportjában való részvétel mellett 

 

segíteni tudás 64,8% 

sportszakmai kihívás 29,8% 

együttérzés a vakokkal 4,1% 

jövedelmező állás lehetősége 1,3% 

gyorsabb karrierépítési lehetőség 0,0% 

 

 Azokra a kérdésekre, melyek a vakokkal való szakmai munka előnyeit firtatják 

a következő válaszokat kaptuk. Az általános társadalmi elvárásnak megfelelően, sérült 

társaiknak való segítségnyújtás lehetősége magas értéket kapott (64,8). A megkérdezet-

tek közel kétharmada a hasznosságérzés élményét a vakokkal való együttműködés egyik 

legnagyobb vonzerejének tekintette. 

 A sportszakmai szempont kevesebb, váratlanul kevesebb százalékot kapott. A 

megkérdezetteknek csak alig 30%-a gondolta úgy, hogy a vakokkal való szakmai mun-

ka nehezebb, magasabb szakmai felkészültséget igényelne. Elenyészően kevés azok 

aránya, akik pusztán együttérzésből dolgoznának vak sportolóval. Szintén, a túlnyomó 

többség elvetette annak a feltételezésnek a létjogosultságát, amely szerint anyagilag jö-

vedelmezőbb lehet fogyatékosokkal dolgozni, mint ép sportolókkal. Senki nem gondolta 

viszont azt, hogy gyorsabb karrierépítésre lenne mód a fogyatékosokkal való sportszak-

mai munka által. 

  4.3.2. Szakmai és egyéb ellenérvek a fogyatékosok sportjában való rész-

vételre 

 Második kérdéscsoportunkkal a vakok sportjában való szakmai részvétellel 

szembeni indokokra kérdeztünk rá. Megfogalmazhatók-e határozott ellenérvek, melyek 

távol tarthatják a szakembereket a fogyatékosok sportjától? Mivel a korábbi kérdésekből 
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kiderült, hogy a válaszadók tájékozottsága meglehetősen sekélyes a fogyatékosokkal va-

ló szakmai munka területén, a jelen kérdésekre adott válaszaik értékelése csak korláto-

zott érvényességű általánosításra ad lehetőséget. 

 A megkérdezettek 44,3%-a nem érezte magát alkalmasnak, szakmailag eléggé 

felkészültnek ahhoz, hogy a fogyatékosok sportjában tevékenységet vállaljon. A válasz-

adók 28,2% de facto kijelentette, hogy nem érdeklődik a szakterület iránt. A tanulók ke-

vesebb mint egynegyede (22,0%) tartott a szakmai feladat nehézségétől, ezért nem vál-

lalna szívesen feladatot a vakok sportjában. A többség nem érezte a lehetséges feladatot 

nehezebbnek, mint az épekkel való munka területén végzettet. Az érzelmi viszonyulás, 

jelen esetben annak negatív, a munkát gátló formája, szintén alacsony arányban (5,5%) 

tűnik korlátozó tényezőnek, a vakok sportjában való szakmai munka tekintetében. 

 

5. táblázat. Ellenérvek a vakok sportjában való részvételre 

 

nem érzi magát elég felkészültnek 44,3% 

nem érdeklődik a terület iránt 28,2% 

tart a speciális szakmai feladattól 22,0% 

érzelmileg túlságosan megviseli 5,5% 

 

4.3.3. A sport hatásai a vakok életére 

 Kérdéseinkre, melyek a sport lehetséges jótékony hatásaira vonatkoztak csak 

spekulatív alapon válaszolhattak a megkérdezettek, hiszen korábbi kérdésekből kiderült, 

hogy tájékozottságuk a területen nem elégséges. Éppen emiatt volt érdekes, hogyan kép-

zelik a sport hatásait a vakok életére hasznosnak, illetve milyen ellenérveket sorakoztat-

nak fel ezzel szemben. 

 Azt a véleményt, hogy a sport által erősödhet a vakok önbizalma (és nemcsak a 

sport, de a rendszeres fizikai aktivitás is) új célokat, lehetőségeket nyit meg előttük, vá-

laszolták azonos 94,8%-os arányban a megkérdezett hallgatók. Sztereotipnek mondható 

válaszként 89,6% állította azt, hogy a sport egészségmegőrző hatással bír a vakok szá-

mára. Meglepően nagy gyakoriságot kapott (83,5%) az a kérdés, amely szerint a sport-

tevékenységen keresztül a vakok látókkal való kapcsolatteremtési lehetőségei jelentősen 

megnövekednek. Ezek a válaszok szintén elképzeléseken alapulnak, tapasztalati háttér 

nélkül. Meghatározó arányú, 72,9%-os igen választ kapta az a kérdés, mely a vakok tel-

jesítményének egyik elismerési lehetőségeként nevezte meg a sportot. Olyan lehetőség-
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ként, ahol a vakok megmutathatják az épeknek, hogy ők is képesek fizikálisan és men-

tálisan nehéznek, összetettnek tekinthető feladatot megoldani. 

 Ötven százalék alatt (43.3%) gondolták úgy a válaszadók, hogy a sport segíthet a 

vakoknak a közlekedésben szükséges alapképességek fejlesztésében (6. táblázat). A 

sportot elenyészően kevesen (6,2%) látják az anyagi elismerés egyik lehetőségének, 

mely a vakok életminőségének javításában szerepelhet. A külföldi utazás lehetőségét 

egyöntetűen kizárták a megkérdezettek, mely a jó közérzetet, minőségi életet támogat-

hatná a látássérültek számára. 

 

6. táblázat. A sport előnyei a vakok számára 

 

önbizalom erősítése 94,8% 

új célok, perspektívák lehetősége 94,8% 

egészségmegőrzés 89,6% 

látókkal való kapcsolatteremtés lehetősége 83,5% 

a vakok teljesítményének elismertetésének lehetősége 72,9% 

a közlekedéshez szükséges képességek fejlesztése 43,3% 

anyagi elismerés lehetősége 6,2% 

külföldi utazás lehetősége 0,0% 

 

  4.3.4 Szakmai kihívások a vakok sportjában 

 Utolsó kérdéscsoportunkkal arra kérdeztünk rá, mit tartanak a válaszadók a 

legfontosabb nehézségnek, akadálynak, melyek a vakok sportjának fejlődését gátol-

hatják. A válaszok relatív gyakoriságát a 7. táblázatban foglaltuk össze. Mindössze 

14,5%-ban kaptuk azt a választ, hogy nem tudják milyen akadályok léteznek a fogya-

tékosok sportjában és 7,2%-ban azt, hogy nincsenek speciális, az épekhez viszonyított 

plusz nehézségek, kihívások a vakok sportjában. 

 A válaszadók 77,3%-a a hozzáférhető, akadálymentes sportlétesítmények hiá-

nyát említette fő akadályozó tényezőnek. Hasonlóan magas értékek kapott a speciális 

eszközök hiánya, mely a vakok sportjában akadályként jelenik meg. 

 A személyi feltételek, okok rendkívül alacsony arányban kaptak igenlő vála-

szokat. A vakok visszahúzódó személyisége, az inaktivitás a megkérdezetteknek csupán 

7,2%-nál szerepelt a vakok sportját gátló tényezőként, míg a sportolásra alkalmas vakok 
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alacsony száma még kisebb arányban szerepelt az akadályozó tényezők sorában. A diá-

kok sokkal inkább az objektív, a vakokon kívülálló tényezőket említették. 

 

7. táblázat. Szakmai nehézségek a vakok sportjában 

 

nem tudja 14,5% 

hozzáférhető sportlétesítmények hiánya 77,3% 

speciális eszközök hiánya 74,3% 

elégtelen financiális támogatás 72,6% 

a vakok inaktivitása 8,2% 

nincs több nehézség, mint a épek sportjában 7,2% 

a sportoló vakok alacsony száma 3,0% 

 

  4.3.5 A vak sportolók által kitöltött kérdőív eredményei 

 A sportból származó előnyök, motivációs hatások: Bár a vizsgálatban szereplők 

száma alacsony (8. táblázat), így is jól látható, hogy a nők részvétele a rendszeres sport-

ban alulreprezentált. A húsz résztvevőből mindössze kettő volt nő, és még egyértelműb-

ben igaz ez, ha figyelembe vesszük, hogy összesen ennyien vannak az országban, hiszen 

tudomásunk szerint csak ők sportolnak Magyar-országon B1-es kategóriában. Az élet-

kori átlag 42,2 év volt. 

 

8. táblázat. A vizsgált személyek életkori és nemi megoszlása 

Életkor (év) Férfiak (fő) Nők (fő) 

20-30 7 2 

30-40 2 0 

41-50 3 0 

51-70 6 0 

 

Vizsgálatunkban rendszeres sportolás jótékony hatásai körében igen magas 

értéket (95%) kapott a rendszeres mozgás erőnlétet javító, jobb közérzetet biztosító 

hatása. Egyetlen válaszadó gondolta csak, hogy ez a hatás elenyésző. A válaszokból 

kiderült, hogy a sportolásnak, a vakok elszigeteltségét csökkentő hatása nem olyan 

egyértelmű, mint gondolhatnánk, hiszen mindössze 70%-ban válaszoltak igennel az erre 

vonatkozó kérdésre. Ezt erősítik a látókkal való kapcsolattartás, kapcsolatfelvétel eset-
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leges lehetőségére rákérdező kérdésre adott válaszok is. A vizsgált személyeknek ke-

vesebb minta a fele gondolta úgy, hogy a rendszeres sport lehetőséget kínál a látókkal 

való találkozásra, szorosabb kapcsolattartásra. Szintén magas, 95%-os igen választ ered-

ményezett a sport, mint új cél megjelenése a vakok életében kérdésünk. 

 A sporton keresztüli anyagi elismerés lehetőségét, és az állami kitüntetések 

elnyerésének reményét 30%-os arányban tartották reálisnak. Az igen válaszokat, 

kizárólag a válogatott csörgőlabdásoktól kaptuk. Ennek ellenpontjaként, a sportolás 

költségeit tekintve, a válaszadók többsége (70%) nem tartotta jelentősnek, a sportolás 

megkövetelte kiadásokat.  

 A sport segítségével történő külföldi utazás lehetősége a válaszadók túlnyomó 

többsége szerint (90%) fokozódik.   

 

9. táblázat. A sport hatása a közérzetre, elszigeteltség csökkentésére, 

látókkal való ismerkedésre 

 

A sport hatásai Igen (%) Nem (%) Nem jellemző 

jobb erőnlét, közérzet 95 5  

csökkenő elszigeteltség 70 30  

látókkal való ismerkedés lehetősége 45 45 10 

a sport új cél az életében 95 5  

anyagi elismerés lehetőssége 30 70  

anyagi kiadásokkal járó tevékenység 5 25 70 

külföldi utazás lehetősége 90 10  

állami kitüntetés 30 70  

 

 A válaszadók mintegy 40%-a gondolta úgy, hogy a rendszeres sport segítségével 

javítható a vakok közlekedési képessége, esetlegesen a közlekedésben való aktivitásuk. 

Az önbizalom fejlesztésében sem volt elsöprő az igen válaszok aránya (60%), mely az 

épek sportjában oly nagy hangsúllyal emlegetett hatása a sportnak (9. táblázat). 

A vakok sportolásának objektív akadályai 

A vakok alulfejlett sportjának vannak rajtuk kívülálló, objektív okai is. A 10. 

táblázatban feltüntetett százalékokból kiderül, hogy nem mindegyik kérdésre tudott 

minden megkérdezett választ adni. Az integrált oktatásról 70% nem tudott véleményt al-

kotni, míg a sportszervezési hiányosságairól 60% nem nyilatkozott, bizonyára ismeretek 

hiányába. 
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10. táblázat. A vakok sportjának objektív akadályai 

Objektív akadályok Igen (%) Nem (%) 

sportszakember hiány 85 15 

létesítmény hiány a vakok számára 35 65 

alacsony sportági kínálat 55 45 

elégtelen finanszírozás 90 10 

integrált oktatás 30 0 

szervezési hibák 35 5 

 

A vakok sportjában fellelhető sportszakember hiányt a többség (85%) komoly 

hátráltató erőnek nevezte meg, mely a fejlődést akadályozó tényezők között kiemelt sze-

repet kaphat. Ehhez hasonlóan magas értéket kapott (90%) a finanszírozás elégtelen-

sége. Erre a két paraméterre a megkérdezettek mindegyikének volt rálátása. 

A létesítmények hiánya nem tűnik alap problémának, mindössze 35%-uk érezte 

akadálynak azt, hogy a vakok számára nincsen elegendő sportolási helyszín, csarnok, 

sportpálya. Az akadálymentesség olyan formája, (rámpa, lift, fürdőhelyiségek) mint a 

mozgássérültek esetében, számukra nem szükséges. 

 Az alacsony sportági kínálat kérdése megosztotta a megkérdezetteket, majdnem 

fele-fele arányban (45-55%) gondolták elégségesnek, illetve elégtelennek a vakok szá-

mára biztosított sportágak számát, típusait. 

 Azok a vizsgált személyek, akik rendelkeztek tapasztalattal az integrált oktatás-

sal kapcsolatban, amelyben vak gyermekek, többségi iskolákban tanulnak, egyöntetűen 

az integrált oktatás ellen foglaltak állást, legalábbis, ami a testnevelést illeti. 

 A sportszervezési hibák esetleges fennállására utaló kérdésre válaszolók többsé-

ge nem tartja megfelelőnek a vakok sportjának szervezését, hiányolja az aktivizálás esz-

közeit. 

A vakok sportolásának szubjektív akadályai 

A vakok sportban való alacsony részvételének szubjektív okai is vannak, melye-

ket részben a látás hiányából fakadó személyiségjegyekből, részben a családi háttérből 

neveltetésből származónak feltételezhetünk. Nem mindegyik kérdésre adott választ min-

den megkérdezett, hiszen voltak olyan kérdések melyek ismeret hiányában nem voltak 

megválaszolhatók mindenki számára. 
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 A vakok kezdeményezőkészségének hiánya, szavaikkal élve „lustaságuk” olyan 

akadálya a rendszeres fizikai aktivitásnak, mely a megkérdezettek 100%-ban az egyik 

lehetséges okként fogalmazódott meg. Ilyen egyöntetűen egybeeső választ más kérdések 

esetében nem kaptunk (11. táblázat). 

 A félelem, bátortalanság szintén az egyik legmeghatározóbb tényezője a vakok 

inaktív életformájának, mely félelem a sérülésektől, balesetektől való félelemként jele-

nik meg. A válaszadók 90 %-a gondolta ezt akadályozó tényezőnek. Magas, 80%-ot ka-

pott a gátlásosság, mely a félelemhez hasonló okként jelenik meg. 

 A családi háttér, mint hátráltató erő szintén magasnak mondható 65%-os értéket 

kapott. Ezzel összefüggésben 45%-ban nevezték meg a megkérdezettek a neveltetési hi-

bákat, mint hátráltató tényezőt, mely a családi háttérrel, és az iskolai neveléssel is kap-

csolatban áll. Az orvoslás fejlődése egyre több, korábban nem megmenthető koraszü-

löttet, fejlődési rendellenességgel rendelkezőt, szervi működészavaros beteget ment 

meg, ennek következményeként egyre több, fogyatékos, sőt halmozottan fogyatékos él 

társadalmunkban. A vakok között is növekszik a halmozottan sérültek száma, ami to-

vábbi nehezítője a sportban való részvételnek. Az egy személyben megjelenő többszö-

rös fogyatékosság, gyakran irreálissá teszi a rendszeres mozgásra való késztetés ered-

ményességét. 

 

11. táblázat. A vakok sportjának szubjektív akadályai 

Szubjektív akadályok Igen (%) Nem (%) 

„lustaság” 100 0 

passzív életforma 80 0 

félelem 90 0 

halmozott fogyatékosság gyakorisága 45 5 

önsajnálat 20 0 

kényelemszeretet 40 0 

neveltetési hibák 45 0 

családi háttér 65 0 

gátlásosság 80 0 

 

A vakok, úgynevezett kényelemszerete, és önsajnálatra való hajlamosságát jelöl-

ték meg a megkérdezettek, a szubjektív okok további lehetséges elemeiként. 
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5. fejezet. MEGBESZÉLÉS 

 

 5.1 A kórosan elhízott fiúk morfológiai jellemzői 

 Vizsgálatunk első részében a súlyosan elhízott fiúk meghatározott morfológiai 

jellemzőit hasonlítottuk a”csak” túlsúlyos és a biológiai megítélés alapján normál test-

zsírtartalmúakéhoz. A 4. fejezetben kiemelt különbségek elemzésekor két nagyon fontos 

értelmezési szempontot kell szem előtt tartanunk. Az első az, hogy munkánkban a kor-

csoportonkénti összehasonlítás keresztmetszeti, amely ismert korlátozó tényező. Cole és 

munkatársai (1998) azonban kiemelik: A különböző változási sebességgel jellemezhető 

növekedési, fejlődési és érési periódusok alapvetően hosszmetszeti vizsgálatban regiszt-

rálhatók, de a megfelelően nagy elemszámú keresztmetszeti adatfelvétel eredményei is, 

kisebb-nagyobb eltérésekkel bemutatják a valódi sebesség különbségeket. A második 

tényező elsősorban nem a statisztikai, hanem a szűken vett szakmai értelmezésre vonat-

kozik. A WHO (1998) állásfoglalása szerint a testtömeg 30%-át meghaladó depózsír 

mennyiség (melyet valamelyik szakirodalmilag elfogadott módszerrel becsültünk) meg-

ítélése betegség. Ennek megfelelően munkánkban egy korcsoportonként is nagy elem-

számú beteganyagnál elemeztük a szomatikus fejlődés egyes jellemzőit, függetlenül at-

tól, hogy vizsgáltjainknál a családorvos, vagy az iskolaorvos regisztrált-e olyan tünetet 

vagy következményt, amelyet a korábbi megítélés szerint is betegség vagy anomália jel-

lemzőinek tekintettünk. Napjainkban már egyre gyakoribb az olyan jelzős szerkezet al-

kalmazása, amely összhangban van a WHO állásfoglalásával. Míg korábban az „obesi-

tas” kifejezés lehetőséget adott az állapot súlyosságának mérséklésére, újabban tudatos 

fogalmazás a „kórós”, vagy a „morbid” elhízottság, amely elnevezés tartalma nem fino-

mítható. Kifejezetten érdekessé és pontosabban körülírhatóvá teszi elemzésünket az, ha 

úgy definiáljuk a 4.1 fejezetben bemutatott társadalmi problémát, hogy egy kóros, de 

alapvetően nem endokrin eredetű állapot (egy több komponensű tünetegyüttes) okoz 

időleges biológiai előretartást. 
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 Az irodalmi áttekintésben foglaltak értelmében is nyilvánvaló, hogy a kórosan 

elhízott csoportba sorolt fiúk meghatározó többségénél a kialakult állapot a tartós túltáp-

lálás (nem az energia bevitelnek megfelelő felhasználás), mint külső környezeti hatás az 

alapvető magyarázat. A témával foglalkozó tudományos közlemények egyik jellemzője, 

hogy csak az utóbbi két évtizedben elemzik a vizsgálók a morfológiai és funkcionális 

különbségek biológiai okait (Jauregi et al., 2003; Mohácsi et al., 2003; Vajda et al., 

2007a; Photiou, 2008). Ismereteink szerint Hernandez és munkatársai (1994) hívták fel 

a figyelmet először arra, hogy a túlsúlyosaknál a növekedési hormon (HGH) fiziológiás 

szintje mellett is kialakulhat bizonyos fejlődési stádiumokban gyorsult hosszúsági és 

ritkábban szélességi növekedés és ezzel párhuzamosan biológiai akceleráció. A munka-

csoport az elhízottaknál jellemző nagyobb IGF-1 koncentrációt (a korábbi nomenklatúra 

szerint a szomatomedin B-t) jelölte meg egy lehetséges okként. Ezzel a gondolatme-

nettel egybevág többek között Malina és munkatársai (2005) eredménye, mely szerint a 

zsírszövet, mint „endokrin” szerv, a megnövekedett tömege függvényében valóban ter-

melhet olyan mennyiségű másodlagos növekedési faktort, melynek következményei a 

testmagasságban, vagy a biológiai fejlettségben (biológiai életkorban) mérhetők. Ez a 

következtetés összhangban van eredményeinkkel, továbbá Photiou (2008), ciprusi fiúk-

nál jellemző megfigyelésével, azaz: A különböző mértékben elhízottak magasabb ter-

mete csak a pubertáskor végéig bizonyítható, azt követően az átlagok közötti különbség 

már csupán random. A méretkülönbségek differenciája, ha nem is minden részletében 

ismert, de magyarázható. Nincs viszont releváns (tényekkel alátámasztott) közlés arra 

vonatkozóan, hogy egy bizonyítottan kóros állapot, milyen mechanizmusok révén ered-

ményez biológiai akcelerációt, amely fogalom természetesen nem kizárólagosan méret-

különbséget jelent. 

 A méretkülönbségek mellett jellemző volt vizsgáltjainkra az is, hogy morfoló-

giai alkatuk a test zsírtartalma függvényében jelentősen eltért a normál testzsírtartalmú-

akétól. A nagyobb, vagy a már valóban nagy depózsír mennyiséghez értékelhetően 

gyakrabban társult kerekded (piknikus, piknomorf) konstitúció, mint a kisebbhez. A ka-

tegorikus fogalmazást azért tartjuk indokoltnak, mert ez az összefüggés nem kizáróla-

gosan mintáinknál jellemző. Nagy mintánál azonos eredményekről számolt be Prókai és 

munkacsoportja (2005), Szakály (2008) magyar gyermek és serdülők, valamint Photiou 

(2008) a ciprusi fiúk vizsgálata után. 
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 A morfológiai alkat a test zsírtartalmának sajátos kapcsolatával összefüggésben 

Szmodis és munkacsoportja (2007) felvetette annak lehetőségét is, hogy az eredmény a 

bőralatti zsírvastagság torzító hatásából ered. A munkacsoport iskoláskorúaknál, Kiss 

(2010) egyetemistáknál elemezte a zsírkorrekció és az alkalmazott módszerrel adható 

morfológiai minősítés kapcsolatát. A két egymástól független és nagy elemszámú vizs-

gálatban az eredmény azonos volt. A zsírkorrekció mérsékli ugyan a metrikus indexben 

bizonyítható különbségeket, de az index alapján kialakítható alapvető minősítést nem 

módosítja. Tehát a túlsúlyosak meghatározó hányada és az elhízottak szinte kivétel nél-

kül akkor is piknomorf konstitúciót képviselnek, ha elimináljuk a bőralatti zsírszövet 

mellkas méreteket torzító hatásait. 

 Conrad (1963) gondolatmenet ezzel kapcsolatosan inkább teoretikus, mint mért 

adatokon alapuló. Ennek ellenére a német humánbiológus azt a következtetést sugallja, 

hogy a testarányok alapján levezetett morfológiai alkat különbözőségében a genetikai 

meghatározottság mellett jelentős filo- és/vagy ontogentikus komponens is feltételezhe-

tő, amelynek következményei a funkciókban is megnyilvánulnak, vagy meghatározott 

feltételek mellett megnyilvánulhatnak. Conrad fogalmazása szerint a piknikus (pikno-

morf) testi felépítés egy az alkatfejlődés folyamatában megrekedt állapotot képvisel, a 

testarányok alapján inkább emlékeztet a gyermeki állapotra, mint a felnőttre. A szerző 

ezzel a filo- és/vagy ontogenetikailag „korábbi” stádiummal magyarázza a piknikus 

szervezet leptoszómtól való eltérését és ilyen összefüggésben a gyakran kialakuló test-

zsírtartalom különbséget is. 

 Csupán eredményeink és a pillanatnyilag rendelkezésre álló szakirodalmi adatok 

birtokában a jellemző különbségek lényegét nem tudjuk megragadni, de nem lehet vitás 

az, hogy akár genetikai eredetű, akár fejlődéstani hátterű a konstitúciók különbözősége, 

ezek a valóságban minden életkorban léteznek és a relatíve nagy morfológiai variabi-

litás mellett a környezeti tényezők erőssége függvényében kialakuló funkcionális diffe-

renciák sem elhanyagolhatók. A nem valamilyen ismert betegségből eredő, hanem a 

több betegséget is indukáló kritikus testzsírtartalom tehát az egyén érzékenysége függ-

vényében, alapvetően a környezeti hatások eredményeként alakul ki. Az, hogy az érzé-

kenyek száma nagyobb, mint korábban gondoltuk napjainkban már tény, hiszen a kóro-

san kövérek gyakorisága dekádonként jelentősen nő (Szollár, 1986; Ilyés, 2001; Mészá-

ros et al., 2006), igaz, hogy az életmód is markánsan változik, a hipoaktivitás fokozódik. 
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 E gondolat összefoglalásaként álljon itt egy idézet: „Hazánk ma legválságosabb 

óráit éli, melyekben szüksége van fiainknak minden szikrányi képességére, ha nem 

akarják, hogy nevük az élők sorából kitöröltessék. Ez a súlyos próbáltatás iskolarend-

szerünk elé is egészen új célokat, új követelményeket állít. Az iskola, mint az ifjúság, a 

jövő építője és formálója döntően szól bele a nemzeti létért való küzdelmünk kimene-

telébe.” Az idézet mint választási szlogen születhetett volna napjainkban is, de régebbi! 

A fenti mondatokat Szent-Györgyi Albert 1930 novemberében mondta el az Országos 

Testnevelési Tanács kongresszusán. Az, hogy e gondolatok tartalma 80 év után is igaz, 

mi több aktuális, nem a szakterületen dolgozó vizsgálók hibája. A felelősség egyértel-

műen a döntéshozóké és a mindenkori végrehajtó hatalomé. A 80 éven keresztül fenn-

álló aktualitás azonban azt is előre vetíti, hogy milyen valószínűséggel várható jelentős 

humán erőforrás és anyagi invesztáció a társadalmi élet egy olyan területére, amely pil-

lanatnyilag még nem direkt „fogyasztója” az egészségügyi költségvetésnek, de holnap 

már bizonyosan és hatványozottan az lesz. 

 

 5.2 A vak fiúk szomatikus jellemzői 

 A B1-es kategóriába sorolt fiúk szomatikus jellemzőinek elemzésekor legalább 4 

tényezőcsoport következményeit célszerű figyelembe vennünk. Ezek: 

 - az állapotból eredő hatások, 

 - az állapothoz kapcsolódó betegségekre visszavezethető hatások, 

 - a hipoaktivtásra visszavezethető hatások, és 

 - a vizsgáltak öröklött tulajdonságai. 

 Elöljáróban hangsúlyozzuk, hogy a lehetséges hatások pontos számszerűsítésére, 

elkülönítésére, vagy relatív súlyuk meghatározására csupán az antropometriai adatok 

birtokában nincs módunk, de becslésükre talán igen (Parízková és Hills, 2005). E kom-

ponensek súlyának megismerése, vagy becslése azonban nem kizárólagosan tudomá-

nyos probléma, mivel a kialakult állapotban jellemző és egyénenként akár jelentősen 

különböző arányuk alapvetően meghatározhatja a kezelés lehetséges módjait is (Gutin 

és Manos, 1993; Parízková, 1998). Gondolatmenetünkben meghatározó tapasztalati tény 

az, hogy a vak gyermekek döntő többsége fizikailag hipoaktívabb, mint a nem vak kor-

társaik, pedig általában ők sem kellően aktívak. A 2. fejezetben idézett munkák tanúsá-

ga alapján az életkor szerint adekvát mennyiségű és főleg rendszeres fizikai terhelésnek 
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nincs statisztikailag értékelhető (vagy mérhető) hatása a hossznövekedésre, vagy éppen 

a biológiai érésé sebességére. A rendelkezésre álló vizsgálati anyag jellemzői alapján 

természetesen nem vonjuk kétségbe Laron és Rogol (1989), Malina és Clark (2003), 

vagy Rowland (2005) következtetéseinek megalapozottságát, de jelezzük. Nagyon va-

lószínű, hogy a rendszeres fizikai aktivitás nem facilitálja a növekedés és az érés fo-

lyamatát és tempóját, de ez nem jelentheti automatikusan azt is, hogy a tartós hipo-

aktivitás nem eredményez növekedési és érési retardációt. A B1-es csoportba sorolás 

eredményeként mintánk vitathatatlanul szelektált, de ennek ellenére kizárjuk annak a 

lehetőségét, hogy csupán az alkalmazott szelekció eredményeként nagy a mintánkban az 

öröklötten alacsony, vagy lassúbb biológiai érési sebességgel jellemezhető gyermek és 

serdülő. A 4. fejezetben (6. és 7. ábra) bemutatott gyakoriság még a nagyon kis valószí-

nűségű, véletlen hatásokkal sem magyarázható. 

 A középértéknél alacsonyabb termet és a biológiai retardáció átlagosnál nagyobb 

gyakorisága a vizsgált vak fiúk mintájában azon az alapon is értelmezendő, hogy relatív 

testzsírtartalmuk viszont nem kicsi. Többek között a zsírszövet által is termelt IGF-1 

növekedést és érést serkentő hatásai (Malina et al., 2005; Parízková és Hills, 2005) va-

lamilyen ok, vagy okok következtében tehát, az általunk vizsgált vak fiatalok jelentős 

hányadánál nem jutottak érvényre. Ilyen minősítés szerint azonban retardációjuk még 

fokozottabb, mint a termet és a morfológiai életkor alapján becsült. Jimenez-Cruz és 

munkatársai (2003) más összefüggések kapcsán hangsúlyozzák: Amennyiben egy-egy 

szelektált csoportban az általánostól (az átlagosan jellemzőtől) jelentősen eltérő a sze-

lekcióra visszavezethető különbség, az ismert biológiai összefüggések, például a gene-

tikai meghatározottság és a környezeti hatások interakciója a pillanatnyilag ismerttől 

eltérő formákban is megnyilvánulhat. Mintánkban a szelekció következményei 

markánsak és gyakran még heterogének is, ezért lényegében meghatározó tulajdonsá-

gaik csak e mintára érvényesek. 

 Lényegesen könnyebb az elemző helyzete, amennyiben a vak gyermekek és ser-

dülők testösszetételének elemzése a feladata. Annak ellenére, hogy a 4. fejezetben be-

mutatott fiúk abszolút testzsírtartalma nem kritikusan nagy és arányaiban sem kivételes, 

vagy sajátos, a testösszetétel összességében mégis csak negatív minősítést kaphat. Min-

tánkban a jelentős zsírtömeghez ugyanis jellemzően kis mozgatórendszeri arány társult, 

de ez utóbbi akkor is átlagon aluli, ha csak a nem túlsúlyos, vagy elhízott vizsgáltak 
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adatait elemezzük. Mivel a mintában csak a betegekre jellemző, tehát az úgynevezett 

„félrefejlődött” konstitúció nem volt, a morfológiai alkat és a testösszetétel épeknél jel-

lemző és jól ismert összefüggései (Ng et al., 2006; Mészáros et al., 2009a) a nagyobb 

zsírtartalmat és a kisebb mozgatórendszeri fejlettséget, vagy éppen a kisebb aktív töme-

get nem magyarázhatják. 

 Ebben a nagyon összetett morfológiai jellemzőben a hipoaktivitás hatása 

egyértelmű és domináns. Az eredmény felívja a figyelmet többek között arra is, hogy 

milyen fontos lenne a speciális tudással is felvértezett szakemberek képzése, esetleg új 

kurzus, vagy szakirányú továbbképzés indítása a testkulturális felsőoktatás különböző 

szintjein. 

 A növekedési típus jellemzése a vakoknál általában, vagy a vakság valamelyik 

kategóriájában sem a haza sem pedig a nemzetközi szakirodalomban eddig még nem je-

lent meg. Ennek megfelelően numerikus, viszonyítási értékek nem adhatók, de a min-

tánkra jellemző sajátosságok kiemelhetők. Teoretikus megfontolások alapján a vakság 

bármely formája önmagában nem jelent olyan fogyatékosságot, amelynek következmé-

nyei a morfológiai alkat fejlődésmenetében, vagy a genotípusban bizonyítható különb-

séget, vagy változást eredményezhetne. A B1-es csoport ennél azonban lényegesen 

összetettebb, hiszen bele tartoznak azok is akiknél a vakság mellett más elváltozás (köz-

ponti idegrendszeri sérülés, a nemuro-muszkuláris koordináció zavara, stb.), leginkább 

anomália és nem variáns, is bizonyítható. Megítélésünk szerint ez nem a morfológiai al-

kat jellemzésének metodikai (elsősorban érzékenységi) korlátaiból ered, hiszen olyan 

esetekben, amikor a morfológiai alkat, vagy az alkat fejlődése kórosan sajátos (Kretsch-

mer, 1965; Buday és Kaposi, 1989; Buday, 1990; Chen, 1997; De Schepper et al., 

1995), a zömében egészségeseknél alkalmazott technika ezt érzékenyen megvilágítja. 

Vizsgáltjaink növekedési típusának korfüggő sorában súlyos morfológiai fejlődési rend-

ellenességre utaló indexpárt nem találtunk, de a metrikus és plasztikus index együttes 

értelmezése alapján, a látó fiúk fejlődésmenetétől kisebb-nagyobb mértékben eltérő vo-

nások is felismerhetők. Ezek közül a legszembetűnőbb az, hogy 

- a B1-es kategóriába sorolt fiúk metrikus indexének korfüggő sorában az általáno-

san jellemző (Szmodis et al., 1976; Mészáros és Mohácsi, 1983; Mészáros et 

al., 2006; Photiou, 2008), másodfokú trend (amelynek leptormorfiás csúcs-

pontja az antropológiailag europid eredetű fiúk eddig vizsgált mintáinál 13 
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éves korra esik) nem ismerhető fel. Ez adódhat az elemszám korlátozó hatá-

saiból is, de lehet egy sajátos fejlődési tendencia is. Megítélésünk szerint a kis 

elemszám hatása a dominánsabb és egy további jelentős tényező a vizsgáltak 

többségének kisebb-nagyobb mértékű biológiai retardációja is. 

- A vak fiúk vizsgált csoportjában arányaiban több a mérsékelten, vagy már kife-

jezetten piknomorf (kerekded) konstitúció, mint a nem szelektált egészséges 

mintákban. 

- A plasztikus index (vízszintes tengely) mentén lényegében folytonos a minta 

eloszlása, de a bizonyított retardáció következtében a pontsor a kisebb értékek 

felé (tehát az origó felé) eltolt. 

 

 5.3 A kérdőíves vizsgálat eredményei 

5.3.1 Sport hatása a vakok életminőségére, előnyök, akadályok 

A vakok nagyon mérsékelt részvétele a rendszeres fizikai aktivitásban és sport-

ban egybevág Sherrill (1993), valamint Sit és munkatársai (2002) nők vizsgálata után 

megfogalmazott megállapításával, és a szerzők szerint ennek egyik oka a vakok jól is-

mert visszahúzódottsága lehet. A vakokra általánosan jellemző félénkség (Ponchillia et 

al., 2003) a nőket még erőteljesebben érinti, sőt az esetleges visszaélésektől való féle-

lem, főleg, ha már ilyen tapasztalatuk a korábbiakban volt, zárkózottá teszi őket. Ezek 

kezelése speciálisan képezett szakemberek segítségével várható (Janecka et al., 2003). 

A mintánkban is jellemző idősebb átlagéletkor önmagában lehetne jó hír, ha a 

rendszeresen sportolók száma nem lenne ilyen kicsi. Így azonban úgy látszik, a fiatalok 

kevesen sportolnak, nincs utánpótlása a vakok sportjának. Fiatalok csak a csörgőlabda 

válogatottak köréből származtak. 

5.3.2 A sportból származó előnyök, motivációs hatások 

Amennyiben a vakok sportját fejleszteni szeretnénk, szükségünk van megtudni, 

melyek azok a motivációs tényezők, amelyek alkalmazásával serkenthető a vakok fizi-

kai aktivitásban való rendszeres részvétele. Tanaka és munkatársai (1998) egyik tanul-

mányukban egyértelműen megállapítják, hogy a média egyáltalán nem alkalmas módja 

a fogyatékosok sportj iránti érdeklődésének felkeltésére, vagy a mozgósításra, különö-

sen nem az a vakok számára. A vakok vizuális alapon ugyanis nem motiválhatók (Sher-

rill, 2004), de a hallható média, a rádió sem megfelelő eszköz. 
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A sport életminőséget javító hatásait számos tanulmányban leírták (Asbjorn és 

Lindstrom, 1980; Tonjum, 1986; Floyd, 1987). Ennek számos paramétere közül, vizsgá-

latunkban a rendszeres sportolás jól ismert egészségmegőrző, erőnlétet növelő szerepe 

megerősítést nyert. Az egyetlen kivételt az a válaszadó jelentette, aki alig egy éve és 

mindösszesen heti egy alkalommal edzett, így ez a hatás nem is volt elvárható nála. 

A vakok sportja elszigeteltséget csökkentő hatásában reménykedünk, de a vála-

szok alapján ez nem indokolt. Többen azt állították, hogy a sportegyesületben is csak 

önmagukban vannak, kívülről érkező látókkal csak elvétve találkozhatnak. A vakok 

egyetlen, valódi integrációs lehetőséget biztosító sportága a tandem kerékpározás el-

sorvadt, gyakorlatilag mára nem létezik Magyarországon. A pozitív választ adók sem a 

látókkal való megismerkedés lehetőségeként értelmezték a kérdést, hanem a sporthoz 

való hozzájutás, a közlekedés, a természetben tartózkodás, a kimozdulás okozhat olyan 

élményt, mely az elszigeteltséget jelentősen csökkentheti. Ez azonban csak a fizikai el-

szigeteltség csökkenését jelenti, nem a társadalmit. Jelen formájában tehát, a vakok a 

sportolásukat is saját körben, elzártan végzik, így az a társadalom felé való nyitásban 

nem sok segítséget nyújthat. Ez azonban megváltoztatható, amennyiben az épek sportol-

tatására nyitott intézmények, a vakok számára is lehetőséget nyújtanának. Ehhez 

azonban szakemberek jelenléte, legalább az induláskor való segítsége szükséges. Az a 

képzet tehát, miszerint a sportéletbe bekapcsolódó vakok számára a látókkal való kap-

csolatfelvétel, az épekkel való együttlét erősíthető, tévesnek tűnik, a kapott válaszok 

értékelése alapján. A vakok nem érzik ezt a remélt hatást, a sportéletben is magukra 

maradva tevékenykednek. 

A sport azonban új célt jelenthet számukra. Az igen válaszok aránya (95%) ezt a 

hatást mint motivációs erőt támasztja alá. Ha megfontoljuk, hogy a vakok életében ke-

vés új cél jelenik meg, a sport lehet az a ritka eszköz, mely egyben alapvetően újszerű 

célt is jelenthet számukra. Olyan terület, mely egyben a mozgásukban, orientációs ké-

pességeikben is fejlesztő értékű. A nemleges válaszadó is életformának nevezte a spor-

tot, de nem életcélnak, ami szintén pozitív válaszként értékelhető. Ez független volt at-

tól, hogy válogatott élsportolóról, egyéb versenysportolóról, vagy a turisztikai szakosz-

tály szabadidős sportolójáról volt-e szó. 

Az anyagi elismerés és a kitüntetések elnyerésének lehetősége csak a válogatott 

sportolók számára reális, így a nagyobb tömegeket megmozgatni képes sportágak (pl.: 
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turisztika) képviselői és a kiemelkedő sportképességekkel nem rendelkezők ilyen moti-

vációval nem rendelkezhetnek. Ez azonban az épek sportjában sincs másképp. Jó azon-

ban, hogy legalább a válogatott szinten sportoló fogyatékosok az épekhez hasonló álla-

mi támogatást kaphatnak, még ha csak a sikeres versenyeredményhez kötötten is. A 

költségek viszonylatában nem jelentős a visszatartó hatás, a többség nem gondolja azt, 

hogy emiatt maradnak távol a vakok a rendszeres sporttól. Ez tehát, mint az alacsony 

részvételi arány indoka elvethető. 

A vakok fokozott hipoaktivitásának egyik fő oka a közlekedési nehézségekben 

keresendő. Különösen igaz ez a nagyvárosokban élőkre. A magabiztos, jól koordinált 

mozgás kialakításában a sportpályán szerzett tapasztalat, annak mozgásfejlesztő értéke 

közismert, így elvárható lett volna, hogy a rendszeres sportolás a vakok közlekedésben 

is nagy segítségként legyen megemlítve. 

Ezzel szemben, a válaszadóknak kevesebb, mint a fele érezte a sportot hasznos-

nak a közlekedési képességek hatékony fejlesztésében. Nyilvánvaló tehát, hogy önma-

gában a rendszeres mozgás a vakok orientációs képességeit nem javítják jelentősen, en-

nek motivációs hatása így elenyésző. 

A sport önbizalom fejlesztő hatása a vakok számára szintén nem tűnik egyértel-

műnek. A vakok személyiségében a visszahúzódásra való hajlam a fogyatékosság ter-

mészetéből fakad, a sport fontos, de kis segítség lehet csupán (Ponchillia et al., 2003). 

Ezt alátámasztja az a 80%-os igen válasz, mely a félelmet jelöli meg, mint a vakok 

sporttól való távolmaradásának egyik szubjektív okát. A gyakori sérülések, a balesetek 

elszenvedése óvatossá, sőt félénkké teszi őket, melynek leküzdése a biztonságos hely-

szín és sportág megválasztásával, valamint speciálisan képzett szakemberek vezetésével 

lehetséges. 

5.3.3 A vakok sportolásának objektív akadályai 

 A válaszokból kitűnik, hogy a két legerőteljesebb objektív hátráltató erő, mely a 

vakok és gyengén látók sportjának fejlődését akadályozza a sportszakember hiány, és az 

elégtelen finanszírozás. Bár Celeste (2003) szerint nincs jelentős különbség a vakok és 

az épek pszicho-motoros képességeiben, a szerző maga is szorgalmazza a speciálisan 

képzett sportszakemberek szükségességét, melyet Janecka és munkatársai (2003) is 

hangsúlyoznak tanulmányában. Ez azt jelenti, hogy az alap testnevelő tanári végzettség 

nem teszi alkalmassá a tanárt, hogy hatékonyan dolgozhasson vakokkal, vagy egyéb 
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fogyatékosokkal. Örvendetes módon, Magyarországon az utóbbi években egyre szapo-

rodnak a Fogyatékosok Nemzeti Sportszövetsége által szervezett, fogyatékosokra speci-

alizálódott tematikájú sportszakember képzések, melyek rövid, többségükben néhány 

hetes továbbképzések formájában valósulnak meg, és jelentős továbblépést jelentenek a 

vakok és gyengén látók következendő generációi számára. Ennek ellenére azonban az 

alapképzésben is szükséges hangsúlyoznunk a fogyatékos-specifikus tematikát, mely 

egyelőre csak embrionális formában van jelen, bár a javuló tendencia itt is érezhető. 

 A vakok sportjának elégtelen finanszírozása az objektív akadályok sorában nem 

meglepő, hiszen alig akad olyan területe a sportnak, ahol ez kielégítő lenne. 

 Az integrált oktatás számos előnnyel jár a fogyatékos gyermekek nevelésében, 

sőt az épek számára is legalább annyi haszonnal jár. A fogyatékosok közötti élet termé-

szetességét kínálja az épek számára, míg az elfogadottság érzését adja a fogyatékosok-

nak. Minden nagyszerű hatása mellett a testi nevelés területén, mégis a szegregált ok-

tatás a célravezető. Egy vak, vagy akár gyengén látó gyermek nem tud részt venni a lá-

tók testnevelés óráin, vagy edzésein, ez nyilvánvaló képtelenség, így onnan kirekedve a 

„testnevelés alól, folyamatosan felmentve” státuszát kapja. Ez főleg akkor történik meg 

biztosan, ha az adott iskolában csak egy, vagy csak néhány fogyatékos tanul, akiknek 

külön csoportban nem lehet testnevelés órát tartani. Különösen igaz ez akkor, ha még 

hozzávesszük azt is, hogy az általánosan képzett testnevelő nem tud és nem is mer vak 

gyermekkel foglalkozni. Mivel a látássérültség bizonyos formáiban, vagy a súlyosság 

függvényében a sportolás, a fizikai terhelés nem javallt, illetve csak erősen korlátozot-

tan engedélyezhető (Kovács, 1982) ez nem is lenne kívánatos. Nem csoda tehát, hogy az 

integrált oktatást a vakok sportjának egyik fő akadályozójaként jelölték meg a megkér-

dezett vizsgálati alanyok. A megoldás ilyen esetekben a regionális gyógytestnevelés 

biztosítása, mely esetleg több iskolából gyűjtené egybe a rászoruló fogyatékosokat. Ha a 

mozgás gyermekkorban tilos a vak számára, nem várható el, hogy felnőttként életmód-

jába iktassa azt. 

  5.3.4 A vakok sportolásának szubjektív akadályai 

A vakok személyiségfejlődése, ismert módon teljesen eltérően zajlik a látókhoz 

viszonyítottan. A félénkség, a visszahúzódottság jellemvonásai, szinte minden vakot 

érintenek kisebb-nagyobb mértékben (Ponchillia et al., 2003). A vizsgált személyek 

döntő többsége megerősítette ezt az ismert pszichológiai tényt akkor, amikor a félelmet, 
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a gátlásosságot mint a sportéletben való részvételt hátráltató tényezőt említette meg. Ezt 

kiegészíti az önsajnálat, mint az introvertált személyiségjegyekkel rendelkezők egyik 

jellemző viselkedésformája. Ha hozzávesszük a „lustaságot” mint említett tulajdonsá-

got, arra kell következtessünk, hogy a vakok sport felé való orientációja mint feladat, 

sokoldalúbban képzett szakembert kíván, mint sejthettük. A pszichés támogatás integ-

ráns részét kell képezze a vakok rekreációs aktivizálásának. Ez újabb kihívásként jele-

nik meg a sportszakember képzés tematikájának összeállítása során. 

Az iskolai és családi háttér, a szülői attitűd nagyon erős hatással van a fogyaté-

kosok, így a vakok teljesítményére, ezzel alapvetően befolyásolja, meghatározza a va-

kok sportolói karrierjét, pályafutását (Short és Winnick, 1986). Vizsgálatunk eredménye 

megerősíti ezt az állítást, azonban sajnálatos módon negatív előjellel. Magyarországon a 

családi hátteret inkább akadályozónak, túlságosan is óvónak érezték a megkérdezettek, 

ami a sportban való részvétel akadályozójaként jelenik meg. A neveltetési hibák, a túl-

zott féltés inkább a családra lehetnek jellemzőek, hiszen a vakok iskoláiban a testne-

velés hangsúlyos szerepet kap a képzésben. Ezt az óraszámok, a testnevelés órák tema-

tikája tükrözi. A sokoldalúan képzett szakembernek tehát az esetlegesen ellenálló csa-

ládi háttérrel is meg kell küzdenie, ha vak tanítványát aktivizálni szeretné. 

A vakok között megjelenő halmozott fogyatékosok nagyobb gyakorisága tovább 

nehezíti a testnevelők dolgát, hiszen a többszörösen hátrányos helyzettel küzdők sport-

foglalkozásait kellene sokszor összehangolniuk, mely további nehézséget jelent az ere-

dendően sem könnyű munka területén. 

Megállapítjuk, a vakok rendszeres sportoltatása összetett feladatot ró az edzőre, 

a testnevelő tanárra. Nemcsak a vak tanítvány személyiségének korlátozó tulajdonsá-

gaival, hanem a sportolót körülvevők, a családtagok, a barátok, az ismerősök vissza-

tartó erejével is szembe kerülnek. Sokkal inkább kell pszichológusnak lennie annak a 

sportszakembernek, aki vakok sportjában szeretne sikereket elérni. 

5.3.5 Az edző és a testnevelő képzésben tanulók szakmai viszonyulása a 

vakok sportjához 

A vizsgálatból kiderült, hogy a megkérdezettek döntő többsége nem rendelkezik 

precíz információval a fogyatékosok sportjával kapcsolatosan, a vakok sportját pedig 

még kevesebben ismerik. Rendkívül kevesen vettek részt fogyatékosok számára rende-

zett versenyen szakmai szerepkörben, így a televízióban látottakat sem értékelhették 
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szakmai szempontból megfelelően. Ezt bizonyítja az, hogy többen teljesen félreértel-

mezett elképzeléssel rendelkeznek a fogyatékosokkal való foglalkozás jellegéről, a spe-

ciális igényeikről. Néhányan a testépítést is a vakok számára ajánlott sportként említet-

ték, holott ismert tény, hogy a látássérülteket vizuális eszközökkel motiválni nem ha-

tékony, gyakorlatilag értelmetlen (Sherrill, 2004). A testépítés lényege az esztétikai 

megfelelés, a képi hatás, melynek a vakokban jelentősége nincs. Az általánosan megál-

lapítható ismerethiány ellenére örvendetes, hogy a megkérdezettek jelentős része nem 

zárja ki annak lehetőségét, hogy fogyatékosokkal, esetlegesen vakokkal foglalkozzon 

későbbi pályafutása során. A biztos elutasítás aránya alacsony (17,5%), így ha ez igaz, a 

sportszakemberek alacsony reprezentációja a fogyatékosok sportjában nem a szándék 

hiányában keresendő. Újra felvetődik a kérdés, vajon ha pontosabb, részletesebb infor-

mációval rendelkeznének a hallgatók a fogyatékosok sportjának jellemzőiről, és maguk-

ról a fogyatékosokról, vajon továbbra is fennállna-e a szakemberhiány a területen. Nyil-

vánvalónak tűnik, hogy a sportszakemberek képzésben, szakterülettől gyakorlatilag füg-

getlenül, általánosan művelő tantárgyként, vagy legalább egy már meglévő tantárgy (pl.: 

edzéselmélet) tematikáján belül, speciális témakörként tárgyalni kellene a fogyatéko-

sokkal való együttműködés lehetőségét. Nem hagyható figyelmen kívül azonban az, 

hogy ez, a témakörben járatos, megfelelő ismeretanyaggal rendelkező tanárok meglétét 

is feltételezi. Ez a probléma azonban központi képzéssel, vendégtanárok meghívásával 

könnyen áthidalható. Sajnos az oktatók jelentős része nem nyitott a fogyatékosok sport-

jának népszerűsítésére, félreértelmezett konkurenciának tekintik azt. Vádként gyakran 

hangzik el, hogy a fogyatékosokra költött állami támogatás az épek sportjától vonja el a 

pénzt, így azt nem támogatják. 

  5.3.6 A vakok sportjában való részvétel előnyei 

A vakokkal való munka előnyeként a lelki indíttatású segítőszándék kapta a leg-

nagyobb arányú igen választ. Ez praktikus megközelítés, mely az emberek alapvető se-

gítségadási vágyából táplálkozik. A hasznosság érzése olyan tényező, mely sokakat irá-

nyíthat olyan munkaterületek felé, melyeknél ez az élmény megélhető. E lehetőség ki-

használása nem nélkülözhető akkor, amikor a fogyatékosok sportjához keresünk szak-

embereket. 

Ugyanakkor fontos észrevenni, hogy pusztán az érzelmi kötődés, az érzelmi ala-

pon történő részvétel szándéka a vakok sportjában nem jellemző. Nagyon kevesen (4,1 
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%) mondták azt, hogy kizárólag együttérzésből dolgoznának vakokkal. Eszerint, az úgy-

nevezett „társadalmi munkában” való részvétel lehetősége nem várható nagyobb töme-

gek részéről. Az a gyakorta megfigyelhető általános elvárás, hogy a fogyatékosokkal 

való munka érzelmi alapon, karitatív jelleggel, ingyenesen történjen a válaszok alapján 

nem reális. A megkérdezettek szerint a „fogyatékosok sportjában nincs pénz”, karitatíve 

viszont csak elenyésző mértékben várható el a részvétel. Össze kell kapcsolni és ki kell 

használni azt, hogy az emberek érzelmileg vonzódnak a fogyatékosok sportjához és 

ugyanakkor a gyakorlatban is átélhetik a társadalmi hasznosság érzését. A pozitív emó-

ciók és a praktikum együttes jelenléte eredményezhet vonzó perspektívát a leendő sport-

szakemberek számára a fogyatékosok sportjában. Ezt erősítendő a sportszakmai kihí-

vások hangsúlyozása, a leendő munka szakmai értékének kiemelése növelheti e mun-

katerület presztízsét. Meglepően kevesen (29,9%) gondolták úgy, hogy a vakokkal való 

együttműködés szakmai kihívást jelenthet. Ez az elképzelés megint csak az ismeretek 

hiányára vezethető vissza. Valószínűleg nem ismerik azokat a speciális feladatokat, me-

lyek oly nehézzé, ugyanakkor olyan széppé is teszik az edzők munkáját, a fogyatéko-

sok, kiemelten a vakok sportjában. 

Mivel Magyarországon a fogyatékosok sportjában hiánycikknek számít a maga-

san kvalifikált szakember (tisztelet a kivételeknek), a karrierépítés lehetősége valószí-

nűleg akceleráltabb formában lehetséges számukra. Ezt azonban a megkérdezettek 

egyike sem gondolta. Érdemes talán a tájékoztatás szintjén ezt is hangsúlyozni, hiszen 

az sem mindegy, milyen kilátásokkal indul a pályakezdő szakember leendő munkájá-

nak. Láttatni kell a lehetőségeket, a szakmai előmenetel tekintetében is. Itt újra a tájé-

koztatás, a szakmai ismeretek bővítése erősítendő. Hogyan válasszon a pályakezdő 

olyan szakterületet melyről nem hallott, vagy amit hallott nem helytálló? 

A fogyatékosok sportjában való pályaválasztáshoz szorosan kötődik az anyagi 

elismerés lehetősége, annak várható mértéke. A megkérdezettek döntő többsége úgy 

gondolta, anyagilag nem lehet jövedelmező a vakokkal való munka, ami sajnálatos de 

tény. Hozzá kell tennünk, hogy az épek sportján belül is, számos területen hasonló a 

helyzet. Néhány kiemelt sportágban van lehetőség jól jövedelmező állást szerezni, a 

többség középszerű jövedelmezőséggel bír. A rekreáció területén volna rengeteg teendő, 

hiszen nem az élsport fejlesztése az elsőrendű cél a vakok sportjában, sokkal inkább a 

mindennapi, rendszeres testedzés életvitelbe integrálása a fontos. Ezt az épekkel együtt 
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volna szükséges végezni, ami csak figyelem, befogadó készség kérdése. Fontos hangsú-

lyozni, hogy nem az elkülönített edzések, hanem az együttes munka preferálandó, ami 

azonos helyszínen, sokszor azonos eszközökkel, akár azonos időben is végezhető. 

 5.3.7 A vakok sportjában való részvétel ellenérvei 

A válaszadóknak a fogyatékosok, a vakok sportjával kapcsolatos ellenérvei több 

tényezőből állnak. Akik szakmai szempontból a munkát nehéznek, magasabb képzett-

ségi szintet igénylőnek gondolják pusztán spekulatív alapon tehetik ezt, hiszen a koráb-

biakban több kérdésből is kiderült, hogy megalapozott információval nem rendelkeznek, 

a területet csak érintőlegesen ismerik. A 28% „nem érdeklődöm a terület iránt” válasz 

azonban egyértelmű, magyarázatot nem igényel. Szerencse, hogy ez csak a kisebbség 

álláspontja. A válaszadók többsége szakmai alapon magyarázta távolságtartását a vakok 

sportjától, az érzelmi indokok elenyészően kis arányban szerepeltek. Ez kifejezetten jó 

jelnek tekinthető, hiszen ennek ismeretében a szakmai ismeretek bővítése, a látókör szé-

lesítése sokkal reményteljesebb feladat lehet, mint az érzelmi elutasítás megváltoztatá-

sára irányuló tevékenység. Ugyancsak ezt a kedvező perspektívát erősíti az, hogy a vá-

laszadók többsége nem jelölt meg ellenérvet a vakokkal való közös szakmai munkával 

szemben. Ha ez igaz, akkor a jelentős szakemberhiány a fogyatékosok sportjában, kife-

jezetten az üres álláshelyek betöltésére irányuló, rossz menedzselési munkának köszön-

hető. Ennek leküzdésre, a Semmelweis Egyetemen egy évvel ezelőtt elindult kezdemé-

nyezés alkalmas lehet. Az évente megrendezésre kerülő fogyatékosok sportjának nyílt 

napja, kiváló lehetőséget nyújt az adaptált, és a parasportok megismerésére, azok valódi 

szakmai jellegének megfigyelésére. A gyakorlati bemutatók mellett elméleti előadások, 

kerekasztal beszélgetések, úgynevezett workshopok is szükségesek. Az évente egyszeri 

találkozás lehetősége azonban nem elégséges. Az önkéntes részvétel ezeken a rendezvé-

nyeken kötelezővé teendő, hiszen ismerve a hallgatók rendkívüli elfoglaltságát, fakul-

tatív formában felajánlva e programot, csak töredékük jelenik meg rajta. 

 Ha elfogadjuk, hogy a sportszakmai képzésben résztvevők döntő többsége nyi-

tott a látássérültekkel való együtt munkálkodásra, és megfontoljuk, hogy a vakok sport-

jában milyen kevés a résztvevő, a szakember ellátottság bőségesen biztosítható lenne. A 

rendszeres hús-vér találkozás eloszlathatja a meglévő szorongásokat és averziókat me-

lyek a távolságtartás legfőbb okai. A segítségadás, a hasznosság élménye hangsúlyo-

zandó, mely minden ember számára életminőségjavító érzés. 
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 5.3.8 A sport hatása a vakok életminőségére 

 A kérdéseink többsége a vak sportolóknak feltett kérdéseinknek megfelelő tarta-

lommal bírt, így kifejezetten érdekes volt, hogy mennyire van átfedés a válaszokban, il-

letve miben és milyen mértékben különböznek attól a sportszakember képzésben részt-

vevők válaszai. Az aktuális közérzetre, az egészségi állapotra, a terhelhetőségre vonat-

kozó kérdésekben megegyezés figyelhető meg a két csoport válaszaiban. Ez érthető is, 

hiszen a sport fizikai állapotra kifejtett jótékony hatása tankönyvi adat, tehát a válasz ta-

nult információkon is alapulhat. 

 Jelentős volt azonban az eltérés a látókkal való kapcsolatteremtés megítélésében. 

A sport szerepe ebben a tekintetben, a vakok többségénél nem kapott megerősítést, míg 

a válaszadók döntő többsége ezt valószínűsítette. Itt újra a spekuláció hatása emelhető 

ki. A tapasztalat birtokában a vakok nem érzik a sport integrációs hatását, míg a hallga-

tók feltételezik azt. A feltételezés akár igaz is lehetne, ha a nem a mai formájában zajla-

na a vakok sportoltatása. 

 Érdekes, hogy a vakok közismerten nehézkes közlekedési képességeinek sport 

általi fejleszthetősége hasonló megítélés alá esett. Ez kifejezetten a jó sportszakmai is-

mereti háttérrel magyarázható. 

A sport, mint a vak emberek teljesítményének egyik elismerési eszköze, szintén 

inkább túlértékeltnek mondható a maga 72,9% gyakoriságával. Láthattuk, hogy ez in-

kább csak a versenyszerűen és főleg a válogatott szinten tevékenykedő sportolók számá-

ra valódi lehetőség. Így a továbbra is elszigetelten, önmagukban sportoló vakok nem ké-

pesek megmutatni a bennük rejlő képességeket éppen az izoláltan zajló tevékenység 

egyik eredményeként. 

A legérdekesebb válasz a külföldi utazás lehetőségének egyöntetű kizárása volt. 

Senki nem gondolta úgy a válaszadók közül, hogy ez valós lehetőség lehetne a vak 

sportolók számára, holott maguk a vakok nagy relatív gyakorisággal említették ezt vála-

szaik során. Ez is olyan bizonyíték, mely a tájékozatlanságot, azaz a sérülés specifikus 

ismeretek nagyfokú hiányát mutatja. Olyan, a vakok számára fontos motivációs tényező 

sikkad ilyen módon el, melynek ismeretében több látássérültet vonzhatna az edző a 

sportéletbe. A sporton keresztüli anyagi elismerés lehetősége kis valószínűséggel jele-

nik meg a leendő sportszakemberek gondolataiban, mely nyilvánvalóan az épek sportjá-

nak hasonló problémájára támaszkodik. 
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Elmondható hogy a válaszadók több esetben is hasonlóan vélekednek a vakok 

sportjáról, mint maguk az érintettek. Ezek tanult elemekből állnak össze, melyek általá-

nosítás szintjén érvényesülhetnek. Ha valódi tapasztalatra, vagy speciális ismeretre van 

szükség a válasz megadásához, jelentős eltérések vannak a leendő sportszakemberek és 

a vak sportolók válaszaiban. 

 5.3.9 Szakmai akadályok a vakok sportjában 

A válaszadók elenyésző kisebbsége (14,2%) mondta azt, hogy nem tudja milyen 

akadályokkal, nehézségekkel küzdhet a vakok sportja Magyarországon. Érdekes megfi-

gyelni, hogy az emberek többsége a „nem tudom” válaszlehetőséget ritkán választja, 

amikor a témáról nincsenek ismeretei. Korábbi kérdéseinkből kitűnt, hogy a hallgatók 

döntő többsége nem ismeri a fogyatékosok sportját, a fogyatékkal élők speciális szük-

ségleteit, különösképpen nem a vakokét. 

Kevesen vélték úgy, hogy nincs különösebb, vagy csupán a területre jellemző 

nehézség a vakok sportjának szervezésében, mint az épekében, amely válaszok megint 

csak a tájékozatlanságnak tudhatók be. 

A hozzáférhető helyszínek és eszközök hiánya nagyobb többséggel kapott jelö-

lést, mint a vakok sportjának fejlődését hátráltató tényező. Ezek szintén téves megál-

lapítások, hiszen a vakok számára gyakorlatilag minden helyszín hozzáférhető, a moz-

gáskorlátozottakhoz hasonló akadálymentesítésre nincs szükség. Az eszközök, melyeket 

a vakok a sporttevékenységhez igényelnek, szintén nem különösebben bonyolultak, 

drágák, talán csak a tandem kerékpár kivétel ilyen tekintetben. Az akadálymentesség hi-

ánya, mint megadott válasz megjelölése azt bizonyítja, hogy az általános gondolko-

dásban a fogyatékosságok különböző természete, eszközigénye összeolvad a felületes 

szemlélő számára. A médiában sokat hallott akadálymentesítési program ismert foga-

lom, de hogy kiknek szükséges, az már nem feltétlenül ismert. A megkérdezett vakok 

sem tartották a létesítmények hiányát kardinális kérdésnek, sőt. 

A szintén 70% fölötti gyakoriságot kapott financiális hiányosságok egybevágnak 

a vakok megállapításaival, de ez a mai Magyarországon borítékolható válasz volt, hi-

szen, mint korábban említettük, alig van olyan területe életünknek, ahol elégséges lenne 

az anyagi támogatás. 

A vakok által egyik fő akadályként említett tartózkodás, a „lustaság”, az inakti-

vitás rendkívül kevés jelölést kapott, ami az ismerethiány mellett, talán az udvarias vá-
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laszra való törekvésből fakadhat. A látás hiánya természetéből fakadóan, óvatosabb 

mozgásra, életvitelre, veszélykerülő tevékenységre sarkallja a vakokat, mely a sportból 

való távolmaradás egyik legfőbb oka. A megkérdezettek ezt az egyszerűnek tűnő össze-

függést, gyakorlatilag egyáltalán nem ismerték föl. 

Jól mutatja az átgondolatlanságot az a válasz, mely szerint a vakok kis létszáma 

nem hátráltatja a sportélet fejlődését. Márpedig a sportolás sok esetben társas tevékeny-

ség, mely egyik legfőbb motivációs tényezője a rendszeres mozgásnak. A kis létszám 

csapatok, sőt gyakran még egyetlen csapat létrehozását sem teszi lehetővé, bajnoksá-

gokról nem is szólva. A versenyszerű sportolás szintén nehézkes abban az esetben, ha 

nagyon kicsi a versenyzők száma. Az ilyen jellegű események nagyon „belterjessé” vál-

hatnak. A vakság természetéből fakadóan, az integrált sportolás rendkívül nehézkes, bár 

jó néhány sportág esetében megoldható lenne (csörgőlabda, tandem kerékpár, túrázás) 

Ehhez azonban a vakok társaságában tevékenykedő látókra nélkülözhetetlen feladat há-

rul. A látássérültektől való távolságtartás, tehát a legfőbb akadályozó tényező, mely a 

rendszeres találkozásokkal, együttes életvitellel, a szegregáció megszüntetésével lehet-

séges. A tendenciák, melyek a fogyatékosok látótérbe kerülését szorgalmazzák, napja-

inkban felerősödni látszanak, így a vakok aktivizálása reményteljes célnak tűnhet. 

 Barcza Ida (2003) szerint a vakok sikeres és balesetmentes sportolásáért a sport-

szakemberek, a szabályok megalkotói, a sportorvosok, a csapatvezetők, a játékvezetők 

egyaránt felelősek. A látássérültek a legkevésbé okolhatók a vakok sportjának nem kel-

lően fejlett viszonyaiért. 
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6. fejezet. KÖVETKEZTETÉSEK 

 

 Vizsgálatunk alapvető célja az volt, hogy feltárjuk mi az oka annak, hogy a Ma-

gyarországon élő 25000-26000 vakból és gyengén látóból, továbbá más szempontok 

alapján egészségileg veszélyeztetett gyermek és fiatal csak egy töredékének rendszeres 

fizikai aktivitása elfogadható, és jellemzően szinte elenyésző azok aránya, akik tagjai 

sportköröknek, sportegyesületnek. 

 Az elemzés első részében bemutattuk azt, hogy milyen morfológiai sajátosságok 

jellemzik a kórosan kövér gyermekeket és serdülőket. 

 Vizsgálatunk második részét a tartós intézeti ellátásra szoruló vak és a már defi-

niáltan kóros testzsírtartalmú iskoláskorúak szomatikus fejlettségének jellemzése jelen-

tette. Ennek segítségével, választ kerestünk arra, hogy megfigyelhető-e, illetve milyen 

mértékű szomatikus fejlettségbeli elmaradás, vagy anomália figyelhető meg a vakok és 

a súlyos egészségkockázattal élők csontozati, izomzati mutatóiban? Milyen arányban 

fordul elő e népességben a túlsúlyosság, elhízottság? 

 Választ kerestünk továbbá arra a kérdésre, hogy milyen motivációs tényezők irá-

nyítják a vakokat a sportolás felé, milyen jótékony hatásokat eredményez a rendszeres 

sportolás, versenyzés számukra. Ennek megállapításával, az eredmények alkalmazásá-

val segítni lehet a fogyatékosok sportba való integrációját. 

 Vizsgáltuk, hogy van-e valódi életminőséget javító hatása a versenyszerű, rend-

szeres sportnak a felnőtt-korú, B1-es kategóriájú vakok életében. A sztereotip, sporto-

lást, versenyzést „fetisizáló”, azt dicsérő állításokkal megegyező-e a rendszeres sportte-

vékenység megítélése, ha a vakok aspektusából szemléljük azokat? 

 Célunk volt megállapítani, mely okok vezetnek ahhoz az általános és egyben 

kedvezőtlen helyzethez Magyarországon, amelyek a sportszakemberek hiányát eredmé-

nyezik a fogyatékosok sportjának területén, különös tekintettel a vakok sportjára. Ebben 

az összefüggésben nem lényegtelen annak feltárása sem, hogy milyen ismeretekkel ren-
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delkeznek a leendő sportszakemberek a fogyatékosok sportjáról, helytállóak-e ismere-

teik, avagy nem? 

 Kérdésünk volt, megfogalmazódnak-e ellenérzések a leendő sportszakemberek-

ben, melyek távol tartják (tarthatják) őket a fogyatékosokkal való szakmai kapcsolatok-

tól, együttműködéstől, illetve ha igen, melyek azok? 

 

 Megállapítottuk: 

 1. A kórosan kövér, de még a „csak” túlsúlyos fiúk is a pubertás kiteljesedéséig 

szignifikánsan magasabbak, mint normál testzsírtartalmú kortársaik. A pubertáskor vé-

géig magasabb termet biológiai kapcsolatban van a zsírszövet endokrin funkcióival, 

amely minden bizonnyal az adott életkorokban érési akcelerációt is eredményez. A 

veszélyeztetett és a WHO (1998) minősítése szerint már beteg csoport testtömeg átlagai 

viszont mind a 13 vizsgált korcsoportban jelentősen nagyobbak, mint a napjainkban ér-

vényes, országosan reprezentatív standardok. A kritikus testösszetétel következménye-

ként kialakult differenciák ugyan nem függetlenek a morfológiai alkat bizonyos jellem-

zőitől, de megítélésünk szerint alapvetően az életmód és a túltáplálás következményei. 

A relatív testzsírtartalom és a BMI minták közötti különbsége részben a csoportképzés 

eredménye, a korcsoporton belüli gyakoriságok és a differenciák amplitúdója viszont 

azt jelzi, hogy milyen markáns az életmód meghatározó szerepe. 

 A kórosan kövér és a túlsúlyos mintákban a morfológiai alkat jellemzői (a mell-

kas kerekdedségét számszerűsítő metrikus index egyedi értékei és átlagai) piknomorf 

dominanciájú szélsőségeket képviselnek. Az összehasonlított minták konstitúcionális 

jellemzői közötti differenciákban jelentősége lehet a méreteket torzító nagy bőrredő 

vastagságoknak is, de egybehangzóan a kis számú, releváns irodalmi adattal, a piknikus 

testi felépítés akkor is jellemző marad, ha a depózsír méreteket torzító hatásait elimi-

náljuk. 

 A depózsír mennyiségének, vagy tömeghez viszonyított arányának pubertáskori 

csökkenése a kórosan kövér csoportban is jellemző. Ez a hatás megítélésünk szerint a 

testösszetétel fiziológiás szabályozásával analóg endokrin és anyagcsere változások kö-

vetkezménye, de tapasztalataink szerint nem nagyon effektív, mivel még az időlegesen 

csökkent testzsírtartalom is jelentősen több mint a szakirodalmilag elfogadott obesitas 

határ. 
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 Az iskoláskorúak kritikus testösszetétele nem kizárólagosan napjaink társadalmi 

problémája. Az utóbbi 80 évet magában foglaló periódusban ez szinte folyamatosan 

fennálló veszély. A hosszú időtartam arra is utal, hogy az alkalmazott, vagy a legtöbb 

periódusban elnapolt beavatkozás hatástalansága a kritikus testösszetétel gyakoriságá-

nak a növekedését permanensen stimulálja. 

 A disszertáció első fejezetében megfogalmazott hipotéziseket az eredmények 

alátámasztották, így azok korlátozás nélkül tarthatók. 

 2. A B1 kategóriába sorolt fiúk szomatikus fejlettsége jelentősen elmarad a látó 

kortársaikat jellemző átlagos szinttől. Az irodalmi adatok tanúsága szerint a rendszeres 

fizikai aktivitásnak nincs hosszúsági növekedést és/vagy érést stimuláló hatása. Ered-

ményeink arra utalnak, hogy e hatás kiesése azonban mérhető, és szomatikus retardáci-

óhoz vezethet. 

 A szükséges mennyiségű fizikai aktivitás tartós hiánya eredményeként a vakok 

mintáiban nagyon gyakori a túlsúly és kisebb arányban jellemző az elhízottság is, annak 

ellenére, hogy az egyének testtömege nem nagyobb, mint a látó kortársak átlaga. A na-

gyobb zsírtömeg és a hasonló testtömeg egyenes következménye az, hogy a vizsgált vak 

gyermekek és serdülők sovány testtömeg kisebb, vagyis a szomatikus retardáció újabb 

oldalról bizonyítható. 

 A látás csökkenése, vagy teljes hiánya mai ismereteink szerint nem jár a morfo-

lógiai alkat módosulásával. A született vakság önmagában nem is társítható értékelhe-

tően nagyobb gyakorisággal valamely szélsőséges morfológiai alkattípushoz, vagy más, 

általunk nem elemzett humánbiológiai jellemzőhöz. Vizsgáltjainknál a mérsékelten, 

vagy kifejezetten piknomorf testi felépítés arányaiban jelentősen gyakoribb, mint a nem 

szelektált mintákban. Feltűnő az is, hogy a nyúlánk konstitúció előfordulása a vizsgáltak 

között szinte csak esetleges és a metrikus index, több mintánál bizonyított korfüggő 

trendje vizsgáltjaink esetében nem is feltételezhető. A vizsgált vak fiúk egyik jellemzője 

a több mint 0,5 évet meghaladó retardáció is. Mivel ezek a fejlődési sajátosságok, ame-

lyek már inkább anomáliák, mint variánsok nem társíthatók az alapállapothoz, azaz a 

vaksághoz, véleményünk az, hogy a vizsgált vak fiúk szomatikus jellemzőinek nagyon 

sajátos mintázata részben az alapállapothoz társuló idegrendszeri és/vagy mozgató-

rendszeri sérülések, vagy fejlődési rendellenességek következményei. Tudjuk azonban, 

hogy ez a hatás eredményeink ismeretében nem számszerűsíthető. Az első fejezetben 
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megfogalmazott hipotézisünk csak az előző gondolatmenet korlátozó hatásainak a szem 

előtt tartásával tekintendők bizonyítottnak. 

 3. A látás hiánya számos szempontból komoly hátráltató tényezője a vakok tár-

sadalomban való szerepvállalásának, a rendszeres testedzésben és a versenysportban va-

ló részvételének, ugyanakkor a válaszokból kiderül, hogy ennek objektív okai közül a 

számukra megfelelő sportlétesítmények megléte, illetve megközelíthetősége, a sporthoz 

való hozzájutás lehetősége nem okoz jelentős akadályt. A vakok sportban való nagyon 

mérsékelt reprezentációja nem infrastrukturális okokkal magyarázható. 

 A vakok sportolásának akadályaként feltételezett létesítmények hiányára és azok 

elérhetőségének nehézségére vonatkozó hipotézis a kapott válaszok értelmezése alapján 

nem tartható. 

 A vakok sportolási hajlamának, vagy rendszeres fizikai aktivitásának alacsony 

szintje szubjektív okokra is visszavezethető. A vakok személyiségfejlődése jelentősen 

megváltozott formában zajlik az épekhez viszonyítva. A számos frusztrációs hatás kö-

vetkeztében kialakuló „félénk”, biztonságos életvitelre törekvő attitűd esetükben jellem-

zően kialakul. A sérülésekkel kapcsolatos sok rossz tapasztalat, veszélykerülő, 

„otthonülő” viselkedést eredményez. A vakok hipoaktivitása tehát alapvetően személyi-

ségbeli indokokkal magyarázható. 

 A vakok sportolástól való távolmaradása jelentős részben speciális személyiség-

beli jellemzőik miatt történik, így erre a kérdésre vonatkozó hipotézisünket igazoltnak 

tekintjük. 

 A rendszeres sportolás, versenyzés életminőséget javító, állandó, értelmes célt 

szolgáltató hatása a vakok esetében is megfogalmazható tény. A társasági együttlét, a 

versenyekre való utazás lehetősége, a fizikális jóllét elérése azok a jellemző, sport által 

létrejövő tényezők, melyek az életminőség javítását eredményezik. 

 A sportnak és a testedzésnek a vakok életminőségét pozitívan befolyásoló ha-

tására vonatkozó hipotézisünk, vizsgálatunk során megerősítést nyert. 

 A sportszakemberek hiánya a vakok sportja területén nyilvánvaló tény, melynek 

oka összetett. A szakmai képzések hiánya, illetve elégtelen száma jelentősen rontja ezt 

az amúgy is kedvezőtlen helyzetet. Az edzőképzésben résztvevő hallgatók információja 

a fogyatékosok sportjával kapcsolatosan meglehetősen hiányos. Ennek ellenére nem je-

lentős az elutasítás a fogyatékosok sportjában való részvételre. A szándék tehát megvan, 
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azonban a feltételek hiányoznak. Elégtelen az információáramlás, elégtelen a szakirányú 

képzés, elégtelen a PR tevékenység a vakok sportjának területén. 

 A vakok sportjában meglévő szakemberhiány okaival kapcsolatos hipotézisünk, 

az eredmények ismeretében igazoltnak tekinthető. 
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Összefoglaló 

 Vizsgálatunk alapvető célja az volt, hogy feltárjuk mi az oka annak, hogy a Ma-

gyarországon élő 25000-26000 vakból és gyengén látóból, továbbá más szempontok 

alapján egészségileg veszélyeztetett gyermek és fiatal csak egy töredékének rendszeres 

fizikai aktivitása elfogadható, és jellemzően szinte elenyésző azok aránya, akik tagjai 

sportköröknek, sportegyesületnek. 

 A vizsgált vak (B1 kategóriába sorolt) és a kórosan kövér fiúk testi felépítésé-

nek, testzsírtartalmának és biológiai fejlettségének jellemzésekor szakirodalmilag elfo-

gadott antropometriai eljárásokat (Conrad, 1963; Parízková, 1961; Mészáros és Mohá-

csi, 1983) alkalmaztunk. A fogyatékkal élők rendszeres fizikai aktivitását korlátozó té-

nyezőket a munkacsoportunk által kidolgozott kérdőívre adott válaszok alapján össze-

geztük. 

 A WHO (1998) kategorizálása szerint kórosan elhízott fiúk biológiai fejlettsége, 

összhangban a szakirodalmi adatokkal a pubertáskorig kissé akcelerált. Ez a hatás rész-

ben a nagy depózsír mennyiség „endokrin” funkcióira vezethető vissza. Testi felépíté-

sük akkor is piknomorf, ha a jellemzés során a bőrredők méreteket torzító hatásait elimi-

náljuk. 

 A vak gyermekek és serdülők relatív testzsírtartalma nagyobb, sovány testtömeg 

viszont általában kisebb, mint a korcsoportban jellemző. Mindkét hatást a nagyon mér-

sékelt mennyiségű fizikai aktivitásnak tulajdonítjuk. Annak ellenére, hogy a vaksághoz 

semmilyen megfontolás alapján sem társítható morfológiai alkati elkülönülés, a B1-es 

csoportban sorolt fiúk mintájában a mérsékelten piknomorf konstitúció a jellemző. A 

többséget jellemző eredmény valószínűen a méhen belüli életben kialakult sérülés, vagy 

fejlődési rendellenesség következménye. 

 Az egyetemi szintű testkulturális képzés programjából általában hiányzik a fo-

gyatékkal élők testedzésének részben sajátos módszertana. Az ebből eredő ismeret hi-

ány lehet az egyik magyarázata annak, hogy a testnevelő és edző jelöltek többsége nem 

preferálja e rétegekkel való tartós és hivatásszerű foglalkozást. Noha a vakok rendszeres 

fizikai aktivitásának, vagy versenyszerű sportolásának vannak objektív és szubjektív 

korlátai is, megítélésünk szerint a szubjektív komponensek szerepe a jelentősebb. A va-

kok látókéval integrált testedzése több okból is nehezen valósítható meg, de ezt az 

érintettek többsége nem is igényli. 
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Abstract 

The basic goal of our research was to clarify the reason why only a small part of 

the blind individuals of the 25.000-26.000 in Hungary, and the people with special 

health risk and youngs do regular physical activity on acceptable level, and only a very 

few part of them are the members of sport clubs. 

 Characterising the physique, body fat content and biological development level 

of the blinds (B1) and the pathologically obese individuals, we have applied interna-

tionally accepted antropomertic methods (Conrad, 1963; Parízkova, 1961; Mészáros and 

Mohácsi, 1983). We have summarized the limiting factors of the regular physical acti-

vity of the blind people, by the analysis of the answers given to the questionaire instru-

ment developed by our team. 

 The biological maturation of the pathologically obese boys, according to the 

WHO (1998) categories is moderatly accelerated until puberty, in accordance with the 

data of the international literature. This impact is in relation partly with the endocrine 

function of the huge depo fat mass. Their physique is piknomorf even if we eleminate 

the modifing effect of the skinfolds to the body measurements. 

 The relative fat proportion of the blind children and pubertal boys is higher, but 

the lean body mass of them is mostly lower than in the same age category of the abled 

children. Both results are can be related above all to their very low physical activity le-

vel. In spite of the fact that blindness is not linked to morphological alteration, moderate 

piknomorphic constitution was measured in the sample of the B1 category blind child-

ren. The results characteristic to the majority are probably the consequence of intrau-

terin demages, or developmental disorders. 

 Special curriculum of the physical activity of disabled people, and the especially 

different methods of the sport of blinds are missing from the program of the education 

at university level. Thus, the unsufficient knowledge of the students on this area can be 

one of the reasons why they have no intention to work with disabled people on profes-

sional level. Although the regular physical activity and competitive sport of blind indi-

viduals face to both objective and subjective barriers as well, we believe that the role of 

subjectiv factors are stronger than the other factors. Realizing integral sport of blind and 

sighted people is a difficult task, and additionally most of the visually disabled have no 

real intention to take part in it. 
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Mellékletek 

 

Kérdőív vak sportolók számára 

 

Kérem, húzza alá a megfelelő, előre megadott választ, vagy írja be a kérdésre 

adott válaszát a pontozott vonalra! 

 

1. Személyes adatok: 

férfi  nő 

 

2. Életkora: …………. 

 

3. Sportága:  ………………………. 

 

4. Hány éve sportol rendszeresen?……….. 

 

5. Milyen gyakorisággal vesz részt edzéseken, sportfoglalkozáson? 

 kéthetente egyszer 

hetente egyszer 

 hetente kétszer 

hetente háromszor 

hetente háromnál többször 

 

6. Válogatott sportoló-e jelenleg, illetve volt-e válogatott korábban? 

 igen  nem 

 

7. Sportolt-e diák sportegyesületben? 

 igen  nem 

 

8. Mióta vak? 

 születetten vak 

 öt éves kor előtt vakult meg 

 tizenöt éves kor előtt vakult meg 

 

9. Sportolt-e látó korában? 

 igen  nem 

 

A rendszeres sportolás kedvező hatásai: 

 

10.  fizikálisan jobban érzem magam, könnyebben mozgok 

 igen  nem  nem jellemző 

 

11.  bátrabbá, kezdeményezőbbé váltam a hétköznapi mozgások tekintetében 

 

 igen  nem   nem jellemző 

 

12.  a sportolás csökkentette az elszigeteltségemet 

 



 95 

 igen  nem   nem jellemző 

 

13.  növekedett a látókkal való találkozás, kapcsolatteremtés lehetősége 

 

 igen  nem   nem jellemző 

 

14. új célt, feladatot adott a számomra 

 

 igen  nem  nem jellemző 

 

15. Járt-e anyagi előnnyel, haszonnal a rendszeres sportolás, versenyzés? 

 

 igen, egyszer 

 igen, de ritkán 

igen, rendszeresen 

 nem, soha 

 

16. Jár-e költségekkel a rendszeres sportban való részvétel? 

 igen, számottevő költségei vannak 

 igen, de nem számottevő, könnyen kifizethető 

 nem, gyakorlatilag ingyenesen sportolok 

 

17.  Eljutott-e külföldre, esetleg más kontinensre a sport által 

 igen  nem 

 

18. Ha igen, jelentett-e különleges élményt a külföldi utazás? 

 igen, nagyszerű élmény volt 

 nem okozott különösebb élményt 

 nem, csak nehézségeket okoz az utazás és az idegen környezetben való mozgás 

 

19. Kapott-e kitüntetést vagy állami elismerést a sporttevékenysége miatt? 

 igen  nem 

 

20. Élvez-e bármiféle előnyt nem sportoló vak társaival szemben? 

 igen  nem 

 

21. Ha igen, milyent? 

 ……………………………………………………………………………. 

 ……………………………………………………………………………. 

 

22. Érzi-e a sport szociális integrációs hatását? 

 

 igen   nem 

 

A vakok sportjának akadályai: 

 

23. Miben látja a vakok sportjának legfőbb nehézségeit? 

nincs elég sportszakember     igen nem 
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 nincs elég, vakok által használható létesítmény     igen nem 

nincs elég sportági kínálat a vakok számára   igen nem 

az iskolában a tanárok nem képviselik eléggé a sportos 

szemléletet       igen nem 

 nincs elég anyagi támogatás a vakok sportjában  igen nem 

 a vakok többsége nem akar sportolni   igen nem 

 egyéb:  ………………………………………………………………… 

 

24. Miben látja legfőbb okát annak, hogy a magyarországi, kb. harmincezer látássérült-

ből, 

      mindössze hatszáz-hétszázan sportolnak? 

 ……………………………………………………….. 

 ……………………………………………………….. 

 ……………………………………………………….. 

 

25. Elégedett-e a vakok iskolájában zajló testneveléssel? 

 igen, mind óraszámban, mind tartalomban 

 igen, tartalomban, de óraszámban nem 

 óraszámban igen, de tartalomban nem 

nem, kevés, és nem megfelelő a tematika sem 

 nem jártam vakok iskolájába  

 

 

Kérdőív sportszakember képzésben résztvevő számára a fogyatékosok sportjáról 

 

Kérem, húzza alá a megfelelő, előre megadott választ, vagy írja be a kérdésre 

adott saját válaszát a pontozott vonalra! Ha több válaszlehetőség közül választhat, több 

válasz is megjelölhető. 

 

Személyes adatok: 

1. férfi  nő 

2. életkor:……… 

 

3. Hány éve áll szoros kapcsolatban a sporttal? 

 kevesebb mint öt éve 

 öt-tíz éve 

 több mint tíz éve 

 

4. Van-e fogyatékos (mozgássérült, siket, vak, vagy értelmileg sérült) ismerőse, rokona? 

 igen  nem 

 

5. Van-e vak ismerőse, rokona? 

 igen  nem 

 

6. Látott-e már fogyatékosoknak rendezett sporteseményt? 

 igen  nem 

 

7. Ha igen, akkor hol? 
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 személyesen a helyszínen   televízióban  filmen 

 

8. Milyen rendezvény volt ez? 

 verseny edzés  bemutató 

 

9. Vett-e részt fogyatékosoknak rendezett eseményen tevőlegesen? 

 igen  nem 

 

10. Milyen szerepkörben? 

 edző  segítő  versenybíró   néző   egyéb 

 

11. Volt-e már vakok számára rendezett versenyen személyesen? 

 igen  nem 

 

12. Milyen szerepkörben? 

 edző  segítő  versenybíró  néző  egyéb 

 

13. Ismer-e vakok által űzhető sportágat? 

 igen  nem 

 

14. Ha igen, melyeket? 

………………………………………………………………………………………….. 

 

15. Lehetőség esetén, részt venne-e vakok sportjában a szakmai munkában? 

 igen  nem szerepkörtől függ 

 

16. Ha igen, milyen okból? 

 segíteni szeretnék nekik 

 sajnálatból 

 könnyebben juthatok előre a szakmában a „ranglétrán” 

 anyagi előnyök miatt 

 érdekelnek a nehéz feladatok 

 szakmailag könnyebb velük dolgozni 

 egyéb ………………………………………………………………………… 

 

17. Ha nem, miért? 

 mert annyira sajnálom őket, hogy nem tudnék dolgozni velük 

 mert nem vonz a fogyatékkal élőkkel való szakmai munka 

 nem érzem magam elég képzettnek hozzá 

 nem fizetik meg, nem tudnék megélni belőle 

 félnék a feladattól 

 feleslegesnek érzem a velük való szakmai munkát 

 egyéb ………………………………………………………………… 

 

18. Milyen előnyökkel jár a sportolás a vakok számára, Ön szerint? (több válasz is meg-

jelölhető) 

 egészségmegőrzés      igen  nem 

 látókkal való kapcsolatteremtés lehetősége   igen  nem 
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 anyagi előnyök      igen  nem 

 könnyebb közlekedés, mozgás lehetőségét biztosítja igen  nem 

 állami, társadalmi elismerés lehetősége   igen  nem 

 külföldi utazás lehetősége     igen  nem 

 önbizalomszerzés lehetősége     igen  nem 

 új feladat, cél lehetősége     igen  nem 

 nem hiszem, hogy különösebb előnyökkel járna, 

 hiszen nem igazi sport az, amit a vakok űzni tudnak igen  nem 

 

19. Mit gondol, milyen nehézségekkel küzd a vakok sportja Magyarországon? (több vá-

lasz is megjelölhető) 

 nem tudom       igen  nem 

 nem hiszem, hogy több nehézséggel küzdene, mint 

 az épek sportja      igen  nem 

 anyagi nehézségek      igen  nem 

 szakemberhiány      igen  nem 

 létesítményhiány      igen  nem 

 kevés a vakok száma, ezért nem hozható létre velük 

 nagyobb sportrendezvény, bajnokság   igen  nem 

 nem lehet őket mozgatni, utaztatni    igen  nem 

 a vakok nem vállalkoznak a sérülésveszélyes sportolásra igen  nem 

 

20. Melyik szervezet foglalkozik a vakok sportjának szervezésével? 

 Speciális Olimpia Szövetség 

 Magyar Paralimpiai Bizottság 

 Magyar Olimpiai Bizottság 

 UNESCO 

 

21. Mit gondol szükség van-e speciális sportlétesítményre a vakok sportjához? 

 igen  nem 

 


