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1. BEVEZETÉS 

Az 1990-es évek elején a magyar társadalomban felerősödő piacgazdasági 

átalakulások társadalmi változások sorozatában voltak tetten érhetők,1 mely 

változások és következményeik egyben megindították a fogyasztás-orientált élet- és 

értékrend kialakulását is.2 Ebben az értékváltással és értékválsággal terhelt időszakban 

a felnőtt generációk nem tudtak kellő figyelmet fordítani, a rendszerváltás 

következményeit hangsúlyosan elszenvedő felnövekvő generációkra. A rendkívül 

összetett társadalmi helyzetben ugyan megindult a fiatalok társadalmi erővé alakulása, 

de egyben felszínre kerültek a veszélyeztetettségüket érintő kérdések is. 

Míg a nyugat-európai jóléti társadalmakban az ifjúsági korszakváltás jelensége a 

tradicionális életút követési formák felbomlásával az 1970-es és az 1980-as években 

kezdődött,3 addig a magyar fiatalok társadalmi helyzetében, életszemléletében és 

életmódjában hasonló folyamatok csak a rendszerváltást követően, mintegy 15 éves 

késéssel voltak érzékelhetők.4 Magyarországon is meghosszabbodott a tanulással 

eltöltött idő, kitolódott az első munkahely megszerzésének időszaka is, mely 

meghosszabbította a fiatalok gondtalan, szabadidő centrikus életszakaszát. A kialakult 

poszt-figuratív szerepkörök eredményeképpen a fiatalok sajátos autonómiára tettek 

szert, de életvezetésükben megkésett az önálló élet, a házasságkötés, és a 

családalapítás kezdete.5 Az ifjúsági életszakasz túlnyomó részben a kulturális tőke 

megszerzéséért vívott harc színterévé vált, mely folyamat az egyén származási 

családjának gazdasági, társadalmi, és kulturális tőkéjének szintje alapján pre-

determinálódott.6  

Az ifjúság társadalmi autonómiájának feltételéül szolgáló társadalmi 

intézményrendszer kialakulása azonban Magyarországon megkésett. A társadalom 

eltartó- és befogadóképessége válságos állapotba került; az oktatás tényleges 

expanzióját az esélyegyenlőtlenséget növelő tandíj bevezetése, míg a munkaerőpiacra 

való belépést a munkanélküliség növekedése gátolta.7 Az ifjúsági életszakasz 

sajátságaiból fakadóan a fiatalokra kohort-specifikus, hangsúlyaiban posztmodern, 

életszemlélet és értékorientáció is jellemző volt.8 A korszak kínálta társadalmi 

lehetőségek és korlátok az ifjúság körében kialakult értékrendszeri és életmódbeli 

specifikumok visszatükröződtek a fiatalok a szabadidős tevékenységekhez, ezen belül 

a sportolási tevékenységhez fűződő kapcsolatában is.  
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A fiatalok cselekvésmódozataira ható igen komplex társadalmi hatásmechanizmus 

okán értekezésemben összetett elméleti keretrendszert alkalmaztam. A sportolási 

szokások tekintetében Bourdieu (1978, 1983, 1984)9 elméleteire építettem, mely 

szerint a társadalom különböző szintjein elhelyezkedő egyének sportolási részvétele a 

kulturális és a gazdasági tőke gyakorlati, és egyben szimbolikus kapcsolatiságán 

keresztül determinálódik. Értékvizsgálati szempontból Inglehart (1991, 1997) és 

Schwartz (1992)10 értékváltozásokra alkalmazott elméleteit használtam fel, melyek 

szerint az egyéni értékpreferencia a társadalom tagjainak az életkörülményeit, a 

társadalomban elfoglalt helyét és az életkilátásait is visszatükrözi. Holland kutatók11 

operacionalizálták a Bourdieu-féle gazdasági tőke–kulturális tőke, valamint az 

Inglehart féle materializmus–posztmaterializmus dichotómiákat.12 Relevanciát találtak 

a tőke fajták és az életvitelhez köthető értékek között, miszerint a kulturális tőke az 

immateriális/posztmodern, míg a gazdasági tőke a materialisztikus/modern 

értékbeállítódással mutatott összefüggést.  

Az érték beállítódások, az életkörülmények, és az emberi cselekvésmódozatok 

bonyolult összefüggéseit befolyásoló további mozgatók hatásai a rendszerváltás után, 

a magyar társadalomban is fokozottan érvényesültek. Ennek megfelelően, a 

társadalomban individualizációs és diverzifikációs folyamatok indultak meg, melyek 

az életmód elemek szintjén nivellálták az osztálybesorolás határait; a társadalmi élet 

és az egyéni életutak alakíthatóvá váltak, s az addig hagyományosan elvárt és öröklött 

életutaktól, eltérő életrajzok bejárását engedélyezték.13 Az „élménytársadalom” 

részeként továbbá, az emberi identitás keresése a materiális javak felhalmozásáról és a 

kifelé irányuló megfelelés vágyáról az önmegvalósításra, a személyes képességek 

fejlesztésére, a belső élményképzetek megszerzésére irányultak, és a posztmodern 

értékszemlélet térnyerésével egészültek ki.14 

Értekezésem a fenti elméleti keretek felhasználásával a fiatalok helyzetét jellemző 

társadalmi valóságban szándékozta elemezni a fiatalok értékpreferenciái és sportolási 

szokásai közötti összefüggéseket. A sportra vonatkozóan ilyen jellegű kutatást, a 

rendszerváltás óta még Magyarországon nem végeztek. Értekezésem további 

újszerűsége, hogy az életvitelhez kapcsolódó értékprioritások dimenziója a sportolási 

szokásokkal összefüggésben a magyar ifjúság körében, országos reprezentatív mintán 

került bemutatásra.  
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2. CÉLKITŰZÉSEK 

Az értekezés alapvető célja az, hogy feltárja az ezredforduló Magyarországán élő 

fiatal sportoló és nem sportoló korosztályok életvitellel kapcsolatos 

értékpreferenciáiban esetlegesen előforduló különbségeket, jellemezze az 

értékpreferenciák és a szocio-demográfiai háttérváltozók kapcsolatát, valamint 

elemezze az ezredforduló első évtizedén végighúzódó változások irányát és mértékét. 

A célkitűzések megvalósítása érdekében empirikus kutatást végeztem, mely során a 

sportolás fogalmát igen tág értelemben használtam. Vizsgálódásom a kötelező iskolai 

testnevelési órán kívül végzett szabadidő és amatőr versenyszerű sportolásra 

vonatkozott. A kutatás ennek megfelelően a szabadidős és versenyszerű 

sporttevékenységre terjedően, a sport közvetlen környezetén túlmutató értéktranszfer 

hatását vizsgálja a sportoló és a nem sportoló alcsoportokban. 

2.1. Hipotézisek 

Kutatásom során abból a feltételezésből indultam ki, hogy a sport környezete elég 

erős értékképviselettel rendelkezik ahhoz, hogy egyrészt, hatással legyen a fiatalok 

értékorientációjára, másrészt, a sport értéktartalmával azonos vagy ahhoz hasonló 

értékbeállítódású fiatalokat vonjon sorai közé.  

Feltételezésem szerint a sportoló és a nem sportoló alcsoportok között: 

 a társadalmi egyenlőtlenségek megmutatkoznak a szocio-demográfiai 

háttérváltozók mentén a sportolási részvételi arányokban; 

 különbség van az életvitelhez kapcsolódó értékpreferenciák sorrendjében, az 

értékek jelentőségének megítélésében, azonban a különböző szocio-demográfiai 

háttérváltozók nem eredményeznek különbségeket a sportoláshoz kapcsolható 

értékek preferenciájában (kor, nem, piaci aktivitás, iskolai végzettség, település 

típus);  

 az értékpreferencia különbségek az értékcsoportokhoz való kapcsolódásban is 

megjelennek; van olyan értékcsoport, amely kialakulásához a sportolási aktivitás 

kapcsolódik; a sportoláshoz kapcsolódó értékcsoport alakulásában az iskolai 

végzettség (kulturális tőke) és a sportolás ténye kiemelt hatással van; 
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 időperiódusok elteltével a sportoláshoz kapcsolódó értékek preferenciájának 

sorrendjében, jelentőségének megítélésében, a háttérváltozók hatásában, valamint 

az értékfaktorok és a háttérváltozók kapcsolatában nincs lényegi változás; 

 az értékpreferencia különbségek nyomon követhetők a fiatalok autonóm 

viselkedéshez és demokratikus jogok realizációjához kapcsolódó 

értékbeállítódásában is. 

3. MÓDSZEREK 

Az értekezés alapját az Ifjúság2000, az Ifjúság2004 és az Ifjúság2008 nagymintás 

ifjúságkutatások, az értékrendre vonatkozó eredményeinek, a sport szempontjából 

első ízben történő, másodelemzése adta. Az Ifjúság2008 kutatás kapcsán 

értekezésem túllépi a klasszikus másodelemzés határait, hiszen nem csak új elemzési 

megközelítéseket és szempontokat, hanem önálló kutatási koncepciót és 

kérdésfeltevéseket is tartalmaz. A kutatássorozat a 15–29 éves magyar fiatal 

populációra terjedt ki. A kutatás alapját mind a három lekérdezési évben egy-egy, 

8000 főből álló országos, magyarországi, reprezentatív minta képezte. A minták 

véletlenszerű, valószínűségi mintaválasztási módszerrel kerültek kialakításra, melyek 

nemre, korra, település típusra és állandó lakhely megyéjére reprezentatívak voltak. 

Az adatgyűjtés személyes strukturált interjú keretein belül történt. 

Az értékrend jellemzéséhez az évtized elejére és közepére vonatkozóan a Tibori-

Bauer érték-skála (Cronbach alfa: 0,72) eredményeit használtam fel. Az évtized 

végére vonatkozóan azonban a demokratikus gondolkodás és normakövetés, a 

demokrácia megvalósulásának igénye és az autonóm döntéshozatal, valamint a 

jövővel kapcsolatos beállítódások vonatkozásában vontam be kérdéseket. A kérdések 

a fiatalok szubjektív beállítódását Likert skálákon mérték. Az adatok értékelése során 

a mintát ’sportolók’ és ’nem sportolók’ almintáira bontottam, mely két almintát 

elemeztem a különböző változók mentén. A sportolási szokásokat a szocio-

demográfiai háttérváltozók mentén összehasonításban elemeztem az évezred első 

évtizedének elejére, közepére, és végére vonatkozóan. Az évtized végére 

vonatkozóan, továbbá kitértem a sporttevékenységben való részvétel okainak, 

valamint fiatalok egészség- és testtudatosságával kapcsolatos értékbeállítódásának 

vizsgálatára is. Az eredmények a sportoló, a nem sportoló, valamint a versenyszerűen 

sportoló alcsoportok mentén kerültek elemzésre.  
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Az adatokat SPSS, 13.0 verzió, program segítségével értékeltem paraméteres, nem 

paraméteres, és többváltozós statisztikai próbák felhasználásával.  

A feldolgozásban négy szervező elv érvényesült: 

a) a sportolási szokásokkal kapcsolatos kérdésekre adott válaszokat százalékos 

eloszlások alapján oszlopdiagramokkal jellemeztem, 

b) a sportoló és a nem sportoló alminták értékpreferenciái az átlagok és az átlag-

sorrendek (meanrank) figyelembevételével kerültek összehasonlításra, 

c) a különböző háttérváltozók (társadalmi nem, korcsoport, iskolai végzettség, 

piaci aktivitás, település típus) kapcsolatiságát Mann and Whitney U teszt 

segítségével vizsgáltam a két almintára vonatkozóan; valamint,  

d) az értékpreferenciák csoportosítását faktorelemzéssel kíséreltem meg 

elvégezni, az alcsoportok közötti különbséget független kétmintás t-próbával, 

míg a háttérváltozók befolyásoló hatását faktoronként lineáris 

regresszióanalízissel vizsgáltam. 

4. EREDMÉNYEK 

Értekezésem eredményeit az ezredforduló első évtizedét áthidaló időszakban a 

sportolók és a nem sportolók életvitelhez kapcsolható értékpreferenciáin keresztül 

mutattam be, mely során több megközelítést alkalmaztam. Ennek megfelelően kitérek 

az értéksorrend és az értékjelentőség elemzésére, azok a szocio-demográfiai 

háttérváltozókhoz való kapcsolatára, továbbá az értékcsoportok társadalmi 

meghatározóira is. Az életvitelhez kapcsolható értékek és a sportolási szokások kettős 

társadalmi determináló ágens-hatásai miatt elengedhetetlen a sportolási trendek jelen 

mintán való bemutatása is, mely az első évtized elejének és közepének, korábban 

feltárt sportolási trendjeivel összehasonlításban került elemzésre.15  

4.1. Sportolási helyzetkép az értékek elemzéséhez 

Eredményeim párhuzamosak a Bourdieu (1978, 1984)16 releváns elméleteivel 

összefüggésbe hozott nemzetközi kutatásokban feltárt általános trendekkel. Látható, 

hogy a szocio-demográfiai háttérváltozók determinációja az évezred első évtizedének 

Magyarországán végigkísérhető a sportolási arányok növekedő, majd csökkenő 

pályája mentén. A sportolási trendek az évtized végére azonban átrendeződést 
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mutattak. A nők hagyományos alulreprezentáltsága csökkent, továbbá a fizikai 

inaktivitás kezdete egyre fiatalabb korosztályokat érintett. A tanulói státuszból 

származó előny továbbra is érezhető volt, de a kulturális tőkén alapuló részvételi olló 

kinyílt, amit a diplomával rendelkezők részvételi arányában történt növekedés jelzett. 

A gazdasági tőke és a kapcsolódó életkörülmények befolyása társadalom felső 

csoportjaiban részvételi aránynövekedést, míg az alsóbb csoportjaiban csökkenést 

eredményezett. Továbbá, a korábban legnagyobb urbanizációs szinttel rendelkező 

főváros elveszítette hagyományos részvételi hegemóniáját, a vidéki nagyvárosokban 

pedig lényegesen megnőtt a sportolók aránya.  

A választott sportágak esetében legnagyobb részvételi arányt a labdarúgás és az 

aerobik sportágak mutattak. A labdarúgás mellett azonban más labdajátékok, 

hasonlóan a magyar élsport sikersportágainak néhány tizedszázalékos 

előfordulásához, igen marginális érdeklődést váltottak ki a fiatalokból. Növekvő 

részvételi arányok voltak megfigyelhetők azonban az önállóan, természetben vagy 

otthon végezhető, szervezeti kereteket nem igénylő mozgásformákban. Ezek az 

eredmények, hasonlóan a kilencvenes évek a nyugat-európai változásaihoz, a magyar 

fiatalok individualizációs életmódtrendjeit sejtetik és jelzik. Egyben úgy tűnik, hogy 

az „élménytársadalomban” felvázolt viselkedés beállítódások lenyomatai a sportolási 

szokások változásaiban is megmutatkoztak.  

A sportolási indokok összehasonlítása során a versenyszerű sportolók nagyobb 

összefüggést mutattak az emberi kapcsolatokhoz és az élmény preferátumokhoz, míg 

a szabadidő-sportolók az egészséghez és a külső megjelenéshez való 

viszonyulásukban. A fiatalok szubjektív egészség- és testtudatosságának mérése 

kapcsán azt találtam, hogy a sportoló fiatalok, függetlenül testalkatuktól, 

elégedettebbek voltak ’edzettségük’, ’külső megjelenésük’ és ’egészségi állapotuk’ 

szintjével, melyet a versenyszerű sportban való részvétel tovább erősített. Tehát a 

sportolás feltételezhetően javítja az egyén saját egészségével, külsőjével kapcsolatos 

szubjektív elégedettségét és feltételezhetően ezáltal befolyásolja a kapcsolódó 

alapvető emberi értékbeállítódásokat is. 

4.2. A legfontosabb értékek 

Annak ellenére, hogy az ezredforduló első évtizede során a magyar fiatalok 

értékstruktúrája jelentősen átalakult, a sportoló és a nem sportoló fiatalok 



8 
 

értékstruktúrájában csak néhány érték sorrendi elhelyezkedése tért el. Az 

értékstruktúra felső harmadában lévő első hat érték megítélése azonos volt a két 

alcsoportban, a középső érték-harmadban pedig az évtized elején csak három érték 

jelzett sorrendi eltérést, nevezetesen, a sportolók értékstruktúrájában az ’érdekes élet’ 

két, a ’kreativitás’ három besorolási hellyel került előrébb, míg a ’gazdagság’ négy 

hellyel hátrébb.  

Az évtized közepére az alcsoportok értékpreferencia sorrendje ugyan viszonylag 

átrendeződött, de továbbra is csak két értékben tért el. Az ’érdekes élet’ értékének 

prioritása két hellyel került előrébb a sportolók körében, melyet magasabb átlag is 

kísért. Új értékelemként jelent meg a ’tradíciók tisztelete’ érték a sportolók körében, 

mely sorrendi csökkenése mellett paradox módon, átlagnövekedést mutatott. 

Szembetűnő, hogy a sorrendi besorolás változása nélkül az értékmegítélés jelentős 

eltérést képzett az értékek átlagaiban, nevezetesen, a ’változatos élet’, az ’igaz 

barátság’ és a ’szabadság’ értéke, mindkét lekérdezés kapcsán szignifikáns 

átlagkülönbséget mutatott a két alcsoport között. 

Az ’érdekes élet’ és a ’kreativitás’ értékeinek magasabb preferenciája a posztmodern 

ember önmaga számára életminőséget biztosító törekvésével mutatott párhuzamot. A 

sportolók körében e két érték sorrendi emelkedése az évtized elején, valamint a 

’változatos élet’, az ’igaz barátság’ és a ’szabadság’ érték szignifikáns 

átlagkülönbsége, a sportolási tevékenység kapcsolatát sugallja az életminőség és az 

egészség, mint immateriális/posztmodern értékekkel. Ezen értékek, a Schwartz-féle 

értékbesorolás szerint, az önálló döntéshozatallal és az autonóm viselkedéssel 

kapcsolódó ’self-direction’ és ’stimulation’ értékek, a ’változásokra való nyitottság’ 

(openness to change) elnevezésű értékdimenzióval függtek össze.17 

Az ezredforduló első évtizedének eleje és közepe között zajló intenzív társadalmi 

értékátrendeződés és változásfolyamat a sportoló és a nem sportoló fiatalok 

értékstruktúrájának sorrendi összehasonlításakor csak nyomokban volt követhető. 

Mégis, az Inglehart-i és a Schwartz-i értékelméletek alkalmazása szempontjából, 

lényeges eltérések mutatkoztak. A 2004. évre a két alcsoport között megszűnt a 

’gazdagság’ és a ’kreativitás’ értékbesorolása közötti különbség, tehát a két csoport 

ezen értékek esetében azonos sorrendi besorolást képezett. Egyrészt úgy tűnik, hogy 

az átmeneti gazdasági fellendülés a nem sportoló fiatalok materialisztikusabb 

értékbeállítódását a csoportátlaghoz igazította, mely feltevést a közel azonos 
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értékátlagok is igazolták. Vélhetően, a sport klasszikus értékeinek állandósága a 

materiális értékekre vonatkozóan, társadalmi válságidőszakokban kapaszkodót nyújt 

és értékállandóságot biztosít a sportban részvevők számára. Másrészt, a ’kreativitás’ 

értékelem esetében az mondható el, hogy a demokratikus szabadság jogok 

realizálódásának társadalmi növekedése és a cselekvési lehetőségek kiszélesedése 

„felhozta” a nem sportolók körében ezen érték prioritását. A két alcsoport által adott 

átlag szignifikáns különbsége azonban felhívja a figyelmet arra, hogy a sportolók 

körében a demokratikus társadalmi változások folyamata további 

prioritásnövekedésnek adott lehetőséget ezen posztmodern érték esetében. Az 

’érdekes élet’ besorolásának, a sportolók körében megfigyelhető két ranghelyes 

előnye és szignifikáns átlagkülönbsége megmaradt az évtized elejéhez viszonyítva.  

Figyelemre méltó, hogy a vizsgált időszak idején a sportoló fiatalok, a sport speciális 

szocializációs tere és közösség alakító szelleme ellenére sem sorolták előrébb a 

közösségi értékeket, mint például ’nemzet szerepe’. Az évtized közepére azonban, 

látható, hogy a ’nemzet szerepe’ érték szintén magasabb átlaggal jelent meg a 

sportolók körében. Vélelmezhető, hogy az ezredforduló első évtizedének közepére a 

sportolók körében jellegzetessé váló posztmodern, individuális emberi 

értékbeállítódás mellett, a ’nemzet szerepének’ prioritásemelkedése, a sport közösségi 

értékdinamikájának realizálódását tükrözte. 

4.3. Az értékek jelentőségének megítélése 

Az első évtized eleje és közepe közötti időszakban, a nem paraméteres Mann & 

Whitney U test alkalmazása a sportoló és a nem sportoló fiatalok értékfelfogásában 

lényegesen több eltérést tárt fel. Ez alapján úgy tűnik, hogy a rendszerváltást követő 

és az ezredfordulóra felerősödő társadalmi érték-átrendeződés folyamat, a sport 

alrendszerében a sorrendi eltéréseknél hangsúlyosabban is megmutatkozott. 

A posztmodern értékek magasabb prioritása, mint például ’kreativitás’, érdekes és 

változatos élet’, ’igaz barátság’, a sportolók körében, mind az évtized elején, mind a 

közepén felvett adatok alapján egyértelműen igazolódott (p<0,00). A materiális 

értékek magasabb prioritása, míg az évtized elején egyértelmű volt a nem sportolók 

alcsoportjában, addig az évtized közepére vonatkozóan csökkent. Látható ez annak 

ellenére, hogy az évtized közepére a teljes minták vonatkozásában a ’gazdagság’ 

megítélése sokat veszített fontosságából és a két alminta vonatkozásában pedig, 
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sorrendiség szerint eltűnt a különbség. Kiemelendő továbbá az, hogy az ’érdekes élet’ 

és a ’változatos élet’ értékeinek megítélése a sportolók körében a nem sportoló 

alcsoporthoz képest úgy nőtt szignifikánsan, hogy a teljes populációt figyelembe 

véve, ezen két érték megítélése veszített jelentőségéből. 

Az évtized közepére az alcsoportok az évtized elejéhez képest további értékelemek 

megítélésében tértek el egymástól. Az évtized közepén a sportolók lényegesen 

fontosabbnak ítélték meg a ’nemzet szerepe‘ és a ’tradíciók tisztelete’ (p<0,00) 

értékeit. Szintén fontosabbnak ítélték meg a ’család biztonsága’ és a ’szerelem’ 

értékeit (p<0,05), valamint meglepően a ’hatalom’ (p<0,01) értékét. További 

szignifikáns eltérést mutattak, a 2004. évi lekérdezésbe bevont új három értékelem 

megítélése kapcsán: ’udvariasság’ (p<0,01), ’egység a természettel’ (p<0,00), 

’vezetésre/döntésre való jog’ (p<0,00). 

A sportoló fiatalok körében szignifikánsan fontosabbnak megítélt értékek Schwartz 

(1992)18 elméletében, a változásokat és az autonóm döntéshozatalt támogató 

értékdimenziók köré csoportosultak. Ennek megfelelően a ’kreativitás’ és a 

’szabadság’ az ’önirányítás’ (self-direction) és az ’érdekes élet’ és a ’változatos élet’ a 

’kezdeményezés’ (stimulation) értékcsoportok, a ’változásokra való nyitottság’ 

(openness to change) elnevezésű értékdimenzió; továbbá az ’egység a természettel’ és 

a ’szépség’ az ’egyetemesség’ (universalism), valamint  az ’igaz barátság’ a 

’jóindulat’ (benevolence) értékcsoport dimenzió köré illeszkedtek. A közösségi 

értékdimenziók, a sportolók körében való megjelenését, a ’nemzet szerepe’, az 

’egység a természettel’ és az ’udvariasság’ értékeinek prioritásnövekedése jelezte.  

A biztonságot, az anyagiakat és a változatlanságot képviselő dimenziók az évezred 

elején nem mutattak összefüggést a sportoló alcsoport értékbeállítódásával. Ezzel 

szemben ezen értékdimenziókban elhelyezkedő érték, mint például ’hatalom’, az 

évtized közepére kiegészítették a sportolók körében preferált értékeket. Úgy tűnik, 

hogy szélesebb társadalmi rétegek sporttevékenységbe való bekapcsolódása 

pluralizálta a sportolók körében megfigyelhető értékpreferenciákat is. 

4.4. Értékstruktúra a társadalmi térben 

A szakirodalomban feltárt eredmények arról tanúskodnak, hogy az életvitelhez 

kapcsolódó értékek megítélését nagyban befolyásolják a szocio-demográfiai 

háttérváltozók, nevezetesen, a nem, a kor, az iskolai végzettség és a gazdasági 
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aktivitás. Ennek megfelelően nemzetközi és hazai elemzések is igazolták, hogy az 

egyes értékek jelentőségének megítélésében a különböző nemű, korú, iskolai 

végzettségű populációk eltérnek egymástól.19 Ezen megállapítás elfogadása mellett, 

eredményeim arról tanúskodnak, hogy a lekérdezések mindkét mintájában voltak 

olyan értékek, amelyek jelentőségének megítélése során a sportoló és a nem sportoló 

alcsoportok különbségeket mutattak. Továbbá, e különbségek, függetlenül a szocio-

demográfiai háttérváltozók determinációtól, a változók kategóriái mentén is 

megmaradtak. Úgy tűnik, hogy a sportolási tevékenységben való részvétel, bizonyos 

értékek esetében, a háttérváltozók hatását, vagyis a társadalmi determináció hatásait 

nivellálták. Mindkét lekérdezés során a sportolók nemüktől, koruktól, iskolai 

végzettségüktől és piaci aktivitásuktól függetlenül fontosabbnak tartották az ’érdekes 

élet’, a ’kreativitás’, a ’változatos élet’, a ’szabadság’, és az ’igaz barátság’ értékeit. 

Ezen értékek az Inglehart-i posztmodern értékekkel és a Schwartz-i önmegvalósítással 

és autonóm döntéshozatallal (self-direction, stimulation) kapcsolatos értékekkel 

mutattak azonosságot. A demográfiai csoportok egy-egy alcsoportjában ezek a 

különbségek azonban megszűntek. Ezen változások az önmegvalósítással, a 

személyes szabadsággal és az autonóm döntéshozatallal kapcsolatos értékek 

realizációjának külső akadályoztatása vagy blokkolása során létrejövő értékprioritás 

csökkentésével magyarázhatók, ilyen hatások, például a 15-19 évesek esetében a 

szülői korlátozás vagy a felsőfokú iskolai végzettségűek esetében a munkába állás. 

A nem sportolók az évtized elején, függetlenül a háttérváltozók ’kényszerítő’ 

hatásától, egyetlen értéket tartottak fontosabbnak sportoló társaiknál, nevezetesen, a 

’gazdagság’ értékét. Az évtized közepére ez a különbség a nem sportolók körében 

már csak nyomokban volt érzékelhető, nevezetesen, a 20-24 éves nők, a dolgozók és 

az alapfokú iskolai végzettségűek körében. Ezen folyamatok hátterében az anyagi 

nehézségek erősödésével párhuzamos materiális értékek prioritásának növekedése áll, 

mely a szóban forgó csoportok esetén vélhetően, a munkába állás kezdete és az azzal 

kapcsolatos nehézségek, az önállósodással járó napi feladatok, illetve a megélhetési 

gondok lehettek. 

Az évtized közepén a sportolók körében megjelent két új érték prioritása, nevezetesen, 

a sportoló fiatalok szignifikánsan fontosabbnak ítélték meg a ’nemzet szerepét’ és a 

’tradíciók tiszteletét’. A két érték csak a felsőfokú iskolai végzettségűek körében 

veszítette el az alcsoportokra gyakorolt megkülönböztető hatását. Fontosnak tartom 
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megjegyezni, hogy a ’tradíciók tisztelete’ érték prioritása az évtized elején is 

megjelent a 15-19 éves sportoló férfiak csoportjában. A fenti két érték a sportolók 

körében való térnyerése vélhetően, a társadalom, ezen belül a sport, 

demokratizálódási kísérleteinek eredményeként, szélesebb társadalmi csoportok 

sportba való belépésével magyarázható. 

4.5. Az értékcsoportok alakulásának tendenciái 

Bauer (2002)20 által leírt értékválságos időszak tartósságát, valamint az értékrend 

atomizációját bizonyítja az, hogy egyik lekérdezési évben sem sikerült az 

értékelemekre adatredukciós céllal faktorelemzést alkalmazni. Mindkét mintán 

főkomponens-elemzés alkalmazásával csoportosítottam az összetartozó értékeket, 

miszerint négy értékcsoport képződött: materiális, immateriális, tradicionális és 

nyitott. Annak ellenére, hogy a vizsgált időszakban lényeges változások történtek az 

ifjúsági értékrend alakulásában, a főkomponensek majdnem teljesen azonos 

értékelemeket tartalmaztak mind a két minta esetében. Az évtized eleje és közepe 

közötti időszakban az értékválság tisztulását és az értékek atomizációjának 

csökkenését jelezte a főkomponenseken belüli érték kommunalitások mérőszámának 

és főkomponensekként a teljes variancia százalékának növekedése. 

A sportolási tevékenység és a főkomponensek preferenciájának alakulása kapcsán, 

összhangban a nem paraméteres próbákkal végzett elemzések eredményeivel, két 

eredményt emelek ki. Egyrészt, a sportolók és a nem sportolók az évtized elején a 

materiális és a nyitott főkomponens preferenciájának megítélésében mutattak 

szignifikáns különbséget. A tradicionális és az immateriális főkomponensek esetén a 

két alcsoport nem mutatott eltérést. Az évtized közepén a két alcsoport közötti 

különbség megmaradt a nyitott főkomponens vonatkozásában, de megszűnt a 

materiális főkomponensen, továbbá megjelent két új főkomponensen, nevezetesen, a 

tradicionális és az immateriális főkomponenseken. Másrészt, a háttérváltozók a 

főkomponensek alakulására kifejtett hatásában a fizikailag aktív életmód befolyása 

mindkét mintában a t-teszt eredményeivel harmóniában megjelent.  

A lineáris regresszió eredményei megmutatták, hogy a szocio-demográfiai változó 

szignifikánsan hozzájárultak a függőváltozók (értékcsoportok) teljes varianciájának 

alakulásához. A sportolási tevékenység a szocio-demográfiai változók hatását 

megelőzve emelte vagy csökkentette az értékekhez kapcsolható prioritást. Az évtized 
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elején a nyitott főkomponens preferenciájának alakulásával minden más 

háttérváltozónál nagyobb összefüggést mutatott, míg a materiális főkomponensen, 

követve az iskolai végzettség és a társadalmi nem változóit, csökkentette ezen 

főkomponens preferenciájának kialakulását. Az évtized közepén a rendszeres 

sportolási tevékenységben való részvétel a tradicionális főkomponensen a 

településtípus után, minden más változó hatását megelőzve fejtette ki magyarázó 

erejét. Az immateriális főkomponensen a társadalmi nem és a kor változóit követően, 

de az iskolai végzettséget megelőzve, míg a nyitott főkomponensen a kor és az iskolai 

végzettséget követve érvényesült befolyása. 

Az eredmények tükrében megállapítható, hogy a sportolási tevékenységben való 

részvétel összefüggést mutatott az értékek megítélésének alakulásával; tehát a 

sportolási tevékenység értékrendszer formáló összefüggései az évtized elejére és a 

közepére vonatkozó eredményekben is igazolást nyertek. Az évtized közepére 

szélesebb társadalmi rétegek vettek részt a sportolási tevékenységekben, mely 

demokratizálódási folyamat az értékek jelentőségének megítélése kapcsán, a 

sportolók értékpreferenciáiban új értékek megjelenését is segítette, mint például 

’tradíciók tisztelete’ vagy ’nemzet szerepe’. Ezek a folyamatok a sportolási 

tevékenység és a főkomponensek kapcsolatában szintén realizálódtak; új 

főkomponensekhez kötött, például a tradicionális, új kapcsolatok alakulásával. A 

nyitott értékcsoporthoz fűződő kapcsolat azonban tartósnak bizonyult és a változók, 

mint például az iskolai végzettség, a kor és a sportolás ténye összefüggései a lineáris 

regresszió ’béta’ értékeiben újra realizálódtak is. Tehát, az eredmények tanúsága 

szerint, a sportolási tevékenységben való részvétel az évtized elején és közepén, a 

társadalmi értékátrendeződés ellenére is összefüggést mutatott a nyitott főkomponens 

értékeinek preferenciájával. 

4.6. Demokratikus viszonyulások, autonómiához való viszony 

A sportoló fiatalok az évtized elején és közepén feltárt, az önálló és az autonóm 

döntéshozatalhoz, valamint az önirányító és a nyitott értékbeállítódáshoz köthető 

értékfelfogása az évtized végén a demokratikus érték-reprezentációkban is nyomon 

követhető volt. Az évtized végére vonatkozó eredmények összecsengtek a sportolók 

nyitott értékbeállításával; a ’kreativitás’, az ’érdekes és változatos élet’, és az ’igaz 

barátság’ értékeinek prioritásával. Az eredmények szerint a sportoló fiatalok 
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fontosabbnak tartották a demokratikus társadalmi berendezkedésből származó jogok 

és kötelezettségek gyakorlását és a jó állampolgári attitűd elfogadását nem sportoló 

társaikhoz képest. A sportolási tevékenységben való részvételhez erős norma és 

szabálykövetés is társult. A sport értékvilágát szintén jellemző, társadalmi szolidaritás 

üzenete, a sportolók körében azonban nem kapott hangsúlyt. A norma és 

szabálykövetés, a sport kiszámíthatóságával és állandóságával összhangban, a 

sportolók részére pozitívabb jövőképet, nagyobb rizikó és kockázatvállalást és 

modernebb gondolkodást engedélyezett.  

5. MEGBESZÉLÉS 

Az értékprioritások elemzésének dimenziói mentén, a magyar sportoló fiatalok az 

immateriális/posztmodern, míg a nem sportolók a materiális/modern értékbeállítódást 

feltételező értékekben mutattak nagyobb prioritást. Vélelmezhető, hogy a fizikai 

’aktivitás-inaktivitás’ tevékenység párok, az Inglehart-i ’immateriális–materiális’ 

(posztmodern-modern) érték- és a Bourdieu ’kulturális-gazdasági’ tőkedimenzió 

párok végei felé húztak. Eredményeim tehát azt mutatták, hogy a sportolási 

tevékenységhez specifikus értékvilág társul, mely befolyásolva az életmódhoz kötődő 

individualizációs és diverzifikációs elemek által, a fiatalok értékszocializációjában 

fontos szerepet játszik. Nevezetesen, függetlenül az egyén társadalomban elfoglalt 

helyétől, a Schwartz-féle értékstruktúrából, az autonóm döntéshozatalhoz, 

önmegvalósító egyéni életvezetéshez, a kezdeményezéshez és az együttműködéshez 

kapcsolható értékelemek jellemezték a sportolók értékpreferenciáit. 

Magyarországon azonban a rendszerváltást követően is tartósan alacsony részvételi 

arányok voltak jellemzők, amelyek hátterében, egyrészt a társadalom makroszintű 

átalakulási folyamataiból származó hatások és a társadalmi egyenlőtlenségből fakadó 

elérhetőségi különbségek együttesen munkáltak. Másrészt, a magyar sport saját 

demokratizálódási folyamata során kialakult lépéshátrányba kerülése is kifejtette 

hatását. A sport ezen hátránya három pilléren nyugodott: egyrészről, a rendszerváltás 

veszteseként lemaradt a magyarországi társadalmi változások mellett; másrészt, 

elmulasztott saját célcsoportjai igényeire adekvát válaszokat adni; harmadrészt pedig, 

nem tudott a sport globális és Európai demokratizálódási fejlődésirányaival lépést 

tartani.  
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A magyar sport értékátadási folyamatának realizációja során is korlátozó ágensek 

figyelhetők meg. A fiatalok individualizációs és diverzifikációs életrajz-útjaiban a 

sport eszközértékéből veszített és célértékként jelent meg az élményprojektek 

realizálása érdekében. A sporttevékenység, a sport klasszikus szervezeteitől, vagyis a 

sportegyesületek keretein belül végzett sportolási tevékenységtől, a 

kommercializálódott, fitnesz alapú mozgáscselekedetek felé; illetve a sport 

hagyományos közösségi formáitól az önállóan, szervezett kereteket nem igénylő 

mozgásformák felé fordult.  

Az élsport és a „mindenki sportja” közötti éles határ és elkülönülés, megosztottságot 

eredményezett a sportolással összekapcsolt értékképzetekben is. A sportolás 

jellemzően az elüzletesedett versenysport, teljesítmény-centrikus fogalmával 

kapcsolódott össze és eltávolodott a nemes küzdelem, az egyenlő esélyek és a 

közösségi szellem értéktartalmaitól (Frenkl, 2001).21 A magyar sport „felemás” 

demokratizálódási folyamata során nem alakultak ki a sport klasszikus 

értékképviseletéből táplálkozó, az egyén számára a mindennapi élet során 

hasznosítható értékképzetek. A kitartás, az edzettség, a fair play, a csapatszellem, a 

győztes és a vesztes szerepek, valamint az azokhoz kapcsolódó tudati-kódok nem 

kapcsolódtak át, nem fordítódtak le az egészség, az életminőség, a jóllét, az „épp 

testben, épp lélek” fogalmi síkjaira. Továbbá, a sport fogalmi definíciói és jelentés 

tartalmainak besorolásai sem integrálódtak a kulturális tőkeátadás folyamatába. A 

különböző sporteredményekhez tartozó ’teljesítmény’ szint és annak fejlesztési 

lehetőségei sem nyertek meghatározást, így nem alakultak ki az alapértelmezésekhez 

és értékítéletekhez szükséges viszonyítási alapok. A rendszerváltást követően a sport 

értékelemeinek kommunikációja szenvedett károkat, melyhez az értékelemek 

átadásához szükséges társadalmi intézményrendszerek sem voltak adottak. 

Magyarországon a „sportoló nemzet” kifejezés víziójának rehabilitációjában, a sport 

civil szervezeti oldalának gyengesége mellett, az inter-generációs érték és kulturális 

tőkeátadásra is csak korlátozottan lehetett számítani. Az értékválság, sportválság 

folyamodványaként reálisan vizionált egészségválság jelenségét csak is 

újragondoláson alapuló építkezéssel lehetne megakadályozni, de még enyhíteni is. 

Ebben a folyamatban figyelembe kellene venni a sportolási tevékenységben szerepet 

vállaló közvetítő csoportokat és azok értékbeállítódásait is. Az edzők, oktatók, 
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sportszervezők, sportvezetők, de a szülők is értékátadó ágensekké válását, mely a 

szerepvállalásokban inter-generációs értékkonfliktusok is megjelentek. 

Napjaink fiatal generációi posztmodern, élménykereső, önmegvalósításra és autonóm 

döntéshozatalra törekvő értékbeállítódás alapján keresik jövőjük kibontakozását, de a 

szabadidejük eltöltéséhez megfelelő tevékenységeiket is. Úgy tűnik, hogy a magyar 

sport szervezeti oldala, működés mechanizmusa, tevékenység ajánlata időben 

megkésett, lemaradt az ifjúság elvárásaival szemben. A modern társadalom kemény 

munkán, kitartáson és jövőbe vetített megtérülésen alapuló értékrendje, amely 

egyébként az élsport, az élsportoló, de a magyar sport struktúrájából fakadó 

működésmódok által képviselt értékek is, a mai fiatalok számára nem vonzóak. A 

fiatalok körében megjelenő sportolási igénytrend-változást a sportstratégiai 

irányvonalának nem csak értelmeznie kell, hanem a sport további demokratizálódási 

folyamata kapcsán, a kínálati oldal szélesítésével (például nem utánpótlás-nevelés 

célzatú, versenyszerű ifjúsági sport) felhasználni is szükséges. 

6. KÖVETKEZTETÉSEK 

Értekezésem a sportolási tevékenység és az életvitelhez kapcsolódó értékek 

preferenciáját, a társadalom jövője szempontjából kritikusan fontos, ifjúsági populáció 

reprezentatív mintáin, nyolc éves időszakot felölelően hozta összefüggésbe. 

Kutatásom így több szempontból is újszerűnek tekinthető, először is, az általános 

emberi értékeket a sportolás tényéhez kapcsoltan korábban Magyarországon még nem 

vizsgálták. Másodszor, a minták nagymintás jellege (15-29 korosztály országos 

reprezentatív mintái) biztosította, hogy a vizsgálat populációba az oktatási 

intézményeken kívül eső, már dolgozó vagy éppen munkanélküli, illetve, háztartásbeli 

vagy ellátásra szoruló csoportok is az elemzés határain belül kerüljenek, ami a sport 

területén az eddigiekhez képest szintén fontos többlet információval szolgál. 

Értekezésem eredményei hangsúlyozzák, hogy a sport speciális értékkörnyezetét, 

mely vélhetően erős értékképviselettel rendelkezik. Ezen értékkörnyezet hatással van 

a fiatalok értékorientációjára, melynek megfelelően értekezésem konkrét hipotéziseire 

kapott válaszok a következők: 

Az a feltételezésem, miszerint a sportoló és a nem sportoló alcsoportok között - 
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 a társadalmi egyenlőtlenségek a szocio-demográfiai háttérváltozók mentén 

megmutatkoznak a sportolási részvételi arányokban, igazolódott. Fontos azonban 

megjegyezni, hogy az egyenlőtlenségek trendjei Magyarországon részben 

felszakadoztak, melyek összefüggést mutattak az életmód individualizációs és 

élményorientációs trendjeivel. 

 különbség van az életvitelhez kapcsolódó értékpreferenciák sorrendjében, 

valamint az értékek jelentőségének megítélésében, továbbá hogy a különböző 

szocio-demográfiai háttérváltozók nem eredményeztek különbségeket a 

sportoláshoz kapcsolható értékek preferenciájában (kor, nem, piaci aktivitás, 

iskolai végzettség, település típus), igazolódott. Egyrészt, alátámasztást kapott, 

hogy az emberi életkörülmények és életmódelemek, valamint az értékpreferenciák 

egymást kölcsönösen alakítva függenek össze. Másrészt, figyelembe véve, hogy 

az emberi értékek az életkörülmények és a szocio-demográfiai változók mentén 

változnak, a sportolók és a nem sportolók esetében meghatározódtak olyan 

értékek, amelyek kapcsán a két alcsoport eltérő megítélése a háttérváltozók 

kategóriái mentén sem változtak. Tehát a sportoló életmódhoz kapcsolódó 

értékpreferenciák megmaradtak a háttérváltozók társadalmi szintű befolyásoló 

hatása ellenére is. 

 az értékpreferencia különbségek az értékcsoportokhoz való kapcsolódásban is 

megjelentek; van olyan értékcsoport, amely kialakulásához a sportolási aktivitás 

kapcsolódik, igazolódott. Továbbá az a feltételezésem, hogy a sportoláshoz 

kapcsolódó értékcsoport alakulásában az iskolai végzettség (kulturális tőke) és a 

sportolás ténye kiemelt hatással van, szintén igazolódott.  

 időperiódusok elteltével az értékpreferenciák sorrendjében, jelentőségének 

megítélésében, háttérváltozók hatásában, valamint az értékfaktorok és a 

háttérváltozók kapcsolatában nincs lényegi változás, csak részben igazolódott. 

Az eredményeim felhívták a figyelmet arra, hogy a különböző időperiódusokban 

az értékcsoportokhoz való kapcsolat, a sportolási tevékenységben való részvétel 

társadalmi összetételében bekövetkező változások alapján is módosult. 

 az értékpreferencia különbségek nyomon követhetők a fiatalok autonóm 

viselkedéshez és demokratikus jogok realizációjához kapcsolódó 

értékbeállítódásában is, igazolódott.  
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A sportolási tevékenység és az életvitelhez kapcsolódó értékek között egyértelmű ok-

okozati összefüggések ugyan nem vázolhatók fel, hiszen nem állítható, hogy a 

vizsgált alcsoportok között lévő esetleges eltéréseket a sportolási tevékenységben való 

részvétel kizárólagosan okozta. Mivel a társadalmi értékátadási folyamat igen 

összetett és végtelen számú, kiszámíthatatlan egyéni interakció sorozata, 

feltételezhető az is, hogy a sport értéktartalmához hasonló érték orientáltsággal 

rendelkező fiatalok keresték a sport, különböző megjelenési formáiban és szintjein 

való részvételt. Értekezésem azonban igazolta azt, hogy a kulturális tőke részeként, a 

sporthoz kapcsolódó tudás, készség és képesség javak az egyének és csoportok közötti 

társadalmi, társasági és társalgási tőkében megnyilvánulnak, ami a két alcsoport 

vonatkozásában az értékrend középső harmadában elhelyezkedő, posztmodern értékek 

preferenciájában mutatkozott meg. 

A társadalmi átalakulásokkal terhelt időszakban felerősödő értékkonfliktusok 

kezelésében a sportolási tevékenység vélhetően folytonosságot és biztonságot kínál. A 

szabadidősportban, a sport hagyományos értékképviselete, az önmagában is 

értékkonfliktusokat generáló élsporttal ellentétben, stabilizáló erőként megmaradt. 

Ifjúságvédelmi szempontból fontos, hogy az ifjúság politikai és a sport politikai 

megközelítésekben metszéspontok fogalmazódjanak meg ahhoz, hogy a 

sporttevékenység értéktranszfer sajátosságait az ifjúság szocializációja kapcsán 

hasznosítani lehessen. 

Jelen értekezés egy átfogó, a sportoló és a nem sportoló fiatalok értékrendjének 

összehasonlítására vállalkozó empirikus kutatáson alapult. A felvázolt eredmények 

további kvantitatív és kvalitatív vizsgálódás és elemzés feladatát és lehetőségét adták. 
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