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Bevezetés 

 A 21. század elején Magyarország lakosságának egész-

ségi mutatói nem javultak, az ország ezen mutatók mentén to-

vábbra is Európa sereghajtói közé tartozik. Ez a besorolás és 

egyben nagyon negatív tartalmú minősítés a dohányzásra, az 

alkoholfogyasztásra, az elhízottság népességen belüli gyakori-

ságára, 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 lakosságot érintik, minden korosztályt be-

leértve. Az inadekvát életmódra utaló, és összességében rossz 

statisztikai adatok (KSH, 2006) előrevetítik az úgynevezett 

népbetegségek előfordulási gyakoriságának egyértelműen ked-

vezőtlen értékeit is. Hazánkban kiemelkedően nagy a szív- és 

keringési betegek, a magas vérnyomásban szenvedők, a cukor-

betegek, a mozgásszervi rendellenességgel, vagy testtartási za-

varokkal küszködők, az alkoholisták és a daganatos betegek 

prevalenciája (KSH, 2006). Javulás csak akkor várható, ha az 

oktatásban (nemcsak a közoktatásban) általános személetváltás 

következik be és a nevelés korai szakaszaiban is fokozott hang-

súllyal kerül előtérbe a helyes, egészséges életmódra való ne-

velés. Különösen veszélyeztetettnek tekintendők a gyermekko-

rúak és a fogyatékkal élők, akik önálló életvezetésre, döntés-

hozásra egyáltalán nem, vagy csak korlátozottan képesek, 

gyakran mások segítségére és tartós együttműködésére szorul-

nak, sok esetben kifejezetten kiszolgáltatott helyzetben élnek. 

Az önálló döntéshozatal korlátozottsága kényszer szülte élet-

vitelt eredményezhet, melyből saját erőből kijutni nagyon ne-

héz, sokszor lehetetlen. A rossz egészségi mutatók hátterében a 

szocio-ökonomiai státus is megjelölhető, mely elsősorban a mi-

nőségi és mennyiségi hiány-táplálkozás miatt eredményezheti a 

testi fejlődés és az érési folyamatok elmaradását. A szomatikus 

retardáció a különböző belgyógyászati betegségek kialakítá-

sában elvitathatatlan szerepet játszik (Kumar et al., 1992; Nie-
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man, 1995). A kiemelten veszélyeztetettnek tartott csoportok 

egészségi kockázatainak csökkentése és ezen keresztül a mor-

biditási és mortalitási adatainak javítása a rendszeres fizikai ak-

tivitás, életmódba való integrálásával jelentősen segíthető, hi-

szen a rendszeres mozgás közismerten az egyik leghatéko-

nyabb eszköz erre. A krónikus inaktivitás (hipoaktivitás) pato-

gén hatásai közismertek, melyek a felsorolt kórformák és disz-

funkciók szinte mindegyikének kialakulásában primer jelentő-

ségű. 

 Vizsgálatunk alapvető célja az volt, hogy feltárjuk mi 

az oka annak, hogy a Magyarországon élő 25000-26000 vakból 

és gyengén látóból, továbbá más szempontok alapján egész-

ségileg veszélyeztetett gyermek és fiatal csak egy töredékének 

rendszeres fizikai aktivitása elfogadható, és jellemzően szinte 

elenyésző azok aránya, akik tagjai sportköröknek, sportegyesü-

letnek. 

 Az elemzés első részében, egy országosan reprezentatív 

adatfelvétel vonatkozó eredményeivel 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 definiáltan kóros testzsírtartalmú iskolás-

korúak szomatikus fejlettségének jellemzése jelentette. Ennek 

segítségével, választ kerestünk arra, hogy megfigyelhető-e, il-

letve milyen mértékű szomatikus fejlettségbeli elmaradás, vagy 

anomália figyelhető meg a vakok és a súlyos egészségkoc-

kázattal élők csontozati, izomzati mutatóiban? Milyen arány-

ban fordul elő e népességben a túlsúlyosság, elhízottság? 

 Választ kerestünk továbbá arra a kérdésre, hogy milyen 

motivációs tényezők irányítják a vakokat a sportolás felé, mi-

lyen jótékony hatásokat eredményez a rendszeres sportolás, 

versenyzés számukra. Ennek megállapításával, az eredmények 

alkalmazásával segítni lehet a fogyatékosok sportba való integ-

rációját. 
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 Vizsgáltuk, hogy van-e valódi életminőséget javító ha-

tása a versenyszerű, rendszeres sportnak a felnőtt-korú, B1-es 

kategóriájú vakok életében. A sztereotip, sportolást, verseny-

zést „fetisizáló”, azt dicsérő állításokkal megegyező-e a rend-

szeres sporttevékenység megítélése, ha a vakok aspektusából 

szemléljük azokat? 

 Célunk volt megállapítani, mely okok vezetnek ahhoz 

az általános és egyben kedvezőtlen helyzethez Magyarorszá-

gon, amelyek a sportszakemberek hiányát eredményezik a fo-

gyatékosok sportjának területén, különös tekintettel a vakok 

sportjára. Ebben az összefüggésben nem lényegtelen annak fel-

tárása sem, hogy milyen ismeretekkel rendelkeznek a leendő 

sportszakemberek a fogyatékosok sportjáról, helytállóak-e is-

mereteik, avagy nem? 

 Kérdésünk volt, megfogalmazódnak-e ellenérzések a le-

endő sportszakemberekben, melyek távol tartják (tarthatják) 

őket a fogyatékosokkal való szakmai kapcsolatoktól, együttmű-

ködéstől, illetve ha igen, melyek azok? 

 

 Megállapítottuk: 

 1. A kórosan kövér, de még a „csak” túlsúlyos fiúk is a 

pubertás kiteljesedéséig szignifikánsan magasabbak, mint nor-

mál testzsírtartalmú kortársaik. A pubertáskor végéig maga-

sabb 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 nagyob-

bak, mint a napjainkban érvényes, országosan reprezentatív 

standardok. A kritikus testösszetétel következményeként kiala-

kult differenciák ugyan nem függetlenek a morfológiai alkat 

bizonyos jellemzőitől, de megítélésünk szerint alapvetően az 

életmód és a túltáplálás következményei. A relatív testzsírtarta-

lom és a BMI minták közötti különbsége részben a csoport-
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képzés eredménye, a korcsoporton belüli gyakoriságok és a dif-

ferenciák amplitúdója viszont azt jelzi, hogy milyen markáns 

az életmód meghatározó szerepe. 

 A kórosan kövér és a túlsúlyos mintákban a morfológiai 

alkat jellemzői (a mellkas kerekdedségét számszerűsítő metri-

kus index egyedi értékei és átlagai) piknomorf dominanciájú 

szélsőségeket képviselnek. Az összehasonlított minták konsti-

túcionális jellemzői közötti differenciákban jelentősége lehet a 

méreteket torzító nagy bőrredő vastagságoknak is, de egybe-

hangzóan a kis számú, releváns irodalmi adattal, a piknikus tes-

ti felépítés akkor is jellemző marad, ha a depózsír méreteket 

torzító hatásait elimináljuk. 

 A depózsír mennyiségének, vagy tömeghez viszonyított 

arányának pubertáskori csökkenése a kórosan kövér csoportban 

is jellemző. Ez a hatás megítélésünk szerint a testösszetétel fi-

ziológiás szabályozásával analóg endokrin és anyagcsere vál-

tozások következménye, de tapasztalataink szerint nem nagyon 

effektív, mivel még az időlegesen csökkent testzsírtartalom is 

jelentősen több mint a szakirodalmilag elfogadott obesitas ha-

tár. 

 Az iskoláskorúak kritikus testösszetétele nem kizáróla-

gosan napjaink társadalmi problémája. Az utóbbi 80 évet ma-

gában foglaló periódusban ez szinte folyamatosan fennálló ve-

szély. A hosszú időtartam arra is utal, hogy az alkalmazott, 

vagy a legtöbb periódusban elnapolt beavatkozás hatástalan-

sága a kritikus testösszetétel gyakoriságának a növekedését 

permanensen stimulálja. 

 A disszertáció első fejezetében megfogalmazott hipoté-

ziseket 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 aktivi-

tásnak nincs hosszúsági növekedést és/vagy érést stimuláló ha-
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tása. Eredményeink arra utalnak, hogy e hatás kiesése azonban 

mérhető, és szomatikus retardációhoz 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 kortár-

sak átlaga. A nagyobb zsírtömeg és a hasonló testtömeg egye-

nes következménye az, hogy a vizsgált vak gyermekek és ser-

dülők sovány testtömeg kisebb, vagyis a szomatikus retardáció 

újabb oldalról bizonyítható. 

 A látás csökkenése, vagy teljes hiánya mai ismereteink 

szerint nem jár a morfológiai alkat módosulásával. A született 

vakság önmagában nem is társítható értékelhetően 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 sze-

lektált mintákban. Feltűnő az is, hogy a nyúlánk konstitúció 

előfordulása a vizsgáltak között szinte csak esetleges és a met-

rikus index, több mintánál bizonyított korfüggő trendje vizs-

gáltjaink esetében nem is feltételezhető. A vizsgált vak fiúk 

egyik jellemzője a több mint 0,5 évet meghaladó retardáció is. 

Mivel ezek a fejlődési sajátosságok, amelyek már inkább ano-

máliák, mint variánsok nem társíthatók az alapbetegséghez, az-

az a vaksághoz, véleményünk az, hogy a vizsgált vak fiúk szo-

matikus jellemzőinek nagyon sajátos mintázata részben az 

alapbetegséghez társuló idegrendszeri és/vagy mozgatórend-

szeri sérülések, vagy fejlődési rendellenességek következmé-

nyei. Tudjuk azonban, hogy ez a hatás eredményeink ismereté-

ben nem számszerűsíthető. Az első fejezetben megfogalmazott 

hipotézisünk csak az előző gondolatmenet korlátozó hatásainak 

a szem előtt tartásával tekintendők bizonyítottnak. 

 3. A látás hiánya számos szempontból komoly hátrálta-

tó tényezője a vakok társadalomban való szerepvállalásának, a 
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rendszeres testedzésben és a versenysportban való részvételé-

nek, ugyanakkor a válaszokból kiderül, hogy ennek objektív 

okai közül a számukra megfelelő sportlétesítmények megléte, 

illetve megközelíthetősége, a sporthoz való hozzájutás lehető-

sége nem okoz jelentős akadályt. A vakok sportban való na-

gyon mérsékelt reprezentációja nem infrastrukturális okokkal 

magyarázható. 

 A vakok sportolásának akadályaként feltételezett léte-

sítmények hiányára és azok elérhetőségének nehézségére vo-

natkozó hipotézis a kapott válaszok értelmezése alapján nem 

tartható. 

 A vakok sportolási hajlamának, vagy rendszeres fizikai 

aktivitásának alacsony szintje szubjektív okokra is visszavezet-

hető. A vakok személyiségfejlődése jelentősen megváltozott 

formában zajlik az épekhez viszonyítva. A számos frusztrációs 

hatás következtében kialakuló „félénk”, biztonságos életvitelre 

törekvő attitűd esetükben jellemzően kialakul. A sérülésekkel 

kapcsolatos sok rossz tapasztalat, veszélykerülő, „otthonülő” 

viselkedést eredményez. A vakok hipoaktivitása tehát alapve-

tően személyiségbeli indokokkal magyarázható. 

 A vakok sportolástól való távolmaradása jelentős rész-

ben speciális személyiségbeli 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 va-

ló 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 po-

zitívan befolyásoló hatására vonatkozó hipotézisünk, vizsgála-

tunk során megerősítést nyert. 

 A sportszakemberek hiánya a vakok sportja területén 

nyilvánvaló tény, melynek oka összetett. A szakmai képzések 
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hiánya, illetve elégtelen száma jelentősen rontja ezt az amúgy 

is kedvezőtlen helyzetet. Az edzőképzésben résztvevő hallga-

tók információja a fogyatékosok sportjával kapcsolatosan meg-

lehetősen hiányos. Ennek ellenére nem jelentős az elutasítás a 

fogyatékosok sportjában való részvételre. A szándék tehát 

megvan, azonban a feltételek hiányoznak. Elégtelen az infor-

mációáramlás, elégtelen a szakirányú képzés, elégtelen a PR te-

vékenység a vakok sportjának területén. 

 A vakok sportjában meglévő szakemberhiány okaival 

kapcsolatos hipotézisünk, az eredmények ismeretében igazolt-

nak tekinthető. 
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