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Teller Ede 

Vers cím nélkül 

Keresni, várni, semmit sem akarni, 

Szeretni, vágyni, egyedül maradni. 

Nézni a világot becsukott szemekkel, 

Látni azt, amit még nem látott ember. 

Gyönyörködni titkos mély harmóniákban, 

Emlékezni arra, mit sohasem láttam. 

Szeretni, imádni a szent tisztaságot, 

A szelet, a felhőt, a havat, az álmot. 

Tenni a helyeset, nem kis örömpénzért, 

Nem a túlvilági örök üdvösségért. 

Tudni, hogy nincs cél, tudni, hogy nincs Isten, 

Félni, hogy talán igazság sincsen. 

Tudni: az ész rövid, az akarat gyenge. 

Hogy rá vagyok bízva a vak véletlenre. 

És makacs reménységgel mégis, mégis hinni. 

Hogy amit csinálok, az nem lehet semmi. 

És örülni tudni a nagy megnyugvásnak, 

A fájdalmat, örömöt gyógyító halálnak. 
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Előszó 

 
Napjainkban az egészséget befolyásoló tényezők között kiemelten szerepel 

környezetünk, éppen ezért a környezetről szóló ismereteink erőteljesen befolyásolják 

egészségmagatartásunkat, az egészséggel kapcsolatos döntéseinket. Az 

egészségtudatosság szempontjából a kisiskoláskor kiemelt fontosságú, hiszen ebben az 

életkorban – még a serdülőkor rizikómagatartását megelőzve – a gyermekek természetes 

egészségattitűdökkel rendelkeznek (Pikó 2002). Környezetükről már van alapvető 

elképzelésük, amiről képesek önállóan véleményt alkotni. Dolgozatomban ezért az 

egészségföldrajzi alapokból kiindulva magatartástudományi módszertannal 9-11 éves 

iskolás gyermekek egészségképét térképeztem fel, valamint arra is kíváncsi voltam, 

hogy a gyermekek miként látják a hely, a környezet szerepét az egészség és betegség 

alakulásában. A magatartástudományi elemzés interdiszciplináris jellegét alkalmaztam 

fő megközelítésként, amely egészségföldrajzi, környezet- és epidemiológiai, 

környezetpszichológiai és orvosi antropológiai szempontokat egyaránt magában foglal. 

Mivel kutatásom alanyai városi gyermekek, az urbánus környezetben nevelkedett 

gyermekek egészségképét vázoltam föl; a minta heterogenitása azonban lehetőséget 

adott arra is, hogy a különböző urbánus környezet (nagyváros, középváros, kisváros, 

falusi jellegű város) mentális reprezentációkra gyakorolt hatását is elemezzem. 
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I. Bevezetés 

 
1. A hely fogalma 

 

A hely, ahol élünk – akár tudatosan, akár pedig tudattalanul is – fontos tényező 

az életünkben. Itt van otthonunk, ide köt életünk. A minket körülvevő környezet hat az 

egészségünkre és egészségi állapotunkra, mint ahogy mi is formáljuk környezetünket 

(Tunstall és mtsai 2004). 

A hely bizonyos földrajzi és fizikai jellemzők összessége, leggyakrabban a 

lokációnak megfelelő értelemben használjuk. Ugyanakkor társadalmi fogalom is; 

tükrözi az adott hely társadalmi-gazdasági fejlettségét vagy elmaradottságát, az 

életfeltételek minőségi kritériumait, tehát ebben az értelemben a környezettel rokon 

jelentést hordoz. Az egészségi állapotra gyakorolt hatásokban mindkét értelmezésnek 

létjogosultsága van (Curtis és Jones 1998). A környezet számos definíciója közül 

elsősorban a földrajzi környezet fogalmával szeretnénk dolgozni, mely magában 

foglalja a környezet értelmezésének fizikai, társadalmi, gazdasági, szociális, politikai és 

kulturális dimenzióit is (Barney 2006). Magát a földrajzi környezetet leginkább a 

természeti és a társadalmi környezet között kialakult bonyolult kölcsönhatások 

határozzák meg. A természeti környezet az embert körülvevő, és az ember által 

nagyobbrészt át nem alakított környezet, amely a társadalomtól függetlenül létező 

adottságokat képviseli (Johnston és mtsai 2000). Ezzel szemben a társadalmi környezet 

az ember által kialakított élettér, a társadalom és a gazdaság működésének alapfeltétele, 

az emberi tevékenységek keretéül szolgáló térbeli egység (Pitzl 2004). Természetesen 

mind a fizikai-természeti, mind pedig a társadalmi-gazdasági (szociális, politikai, 

kulturális) tényezők együttesen és külön-külön szintén hatással lehetnek és vannak is 

egészségi állapotunkra. Azonban következményeikben, azaz a tünetekben, 

panaszokban, kialakult betegségekben más-más módon töltenek be fontos szerepet az 

egészségi állapot alakulásában (Howe 1997). 

Ez idáig az egészséget támogató környezet legátfogóbb definícióját a WHO 

1991-es Sundsvalli Nyilatkozata adta meg, amely a környezetnek egyszerre több 

dimenzióját is fontosnak tartja. Ezek a fizikai, a szociális, a spirituális, a gazdasági és a 
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szociális aspektus, melyek szoros kapcsolatban vannak egymással. Ezáltal a környezet 

nemcsak azt a teret/közeget jelenti, ahol az emberek élnek, dolgoznak, szabadidejüket 

töltik, és a helyi közösséget alkotják, hanem meghatározza a megélhetésükhöz 

szükséges forrásokat, önrendelkezési lehetőségüket, szokásokat: „Egészséget támogató 

környezetben az emberek alkalmassá válnak képességeik fejlesztésére és önbizalmuk 

növelésére” (Kishegyi és Makara 2004). 

Mint láttuk, a környezet nem pusztán azt a fizikai helyet jelenti, ahol élünk, 

hanem tágabb értelemben idetartozik az adott hely kultúrája is, amit nagyrészt azok az 

emberek formálnak, akik egy adott területen tartósan együtt élnek. E tekintetben kiemelt 

helyen elsősorban a közvetlen lakókörnyezet szerepel. Ez a fogalom a következőt 

jelenti: viszonylag behatárolt földrajzi területen élő emberek csoportja, akiket a térbeli 

helyhez kötöttségen kívül meghatározott társadalmi folyamatok, viselkedésformák, 

szokásrend és szociális kontroll is összeköt, s ebből kifolyólag elkülönít más 

lakókörnyezetektől (Hou és Myles 2005). 

A környezet és az egyén között szoros kapcsolat lehet. „Érzelmi viszonyulás 

alakulhat ki egy szobasarokhoz, az otthonhoz, a környékhez, a városhoz, de akár 

elképzelt vagy mitikus helyekhez is” (Dúll 2002. 49. o.). Ezeknek a kapcsolatoknak az 

elemzésével a környezetpszichológia foglalkozik. Ebből a tudományágból azokat az 

elemeket szeretném kiemelni, melyek befolyásolhatják a fiatalok egészség- és rizikó-

magatartásának kialakulását. 

A gyermekkor eseményei meghatározóak az egyén életében. Így a gyermeket 

körülvevő környezet is nagyon fontos. A gyermekek ott érzik jól magukat, ahhoz a 

helyhez kötődnek, ahol boldogok. „A gyermeki érzelmi-környezeti tapasztalatok 

nagymértékben befolyásolhatják, hogy a személy felnőtt korában hogyan alakítja ki 

lakhelyét” (Dúll 2002. 51. o.). A helykötődésben nagyon fontos szerep jut a szociális 

környezetnek (szomszédoknak, helyi közösségeknek, a környéken lakó barátoknak), az 

egy adott helyen kialakuló társas kapcsolatoknak (Dúll 2002). Ez azért is nagyon fontos, 

mert amint látni fogjuk, a társas kapcsolatok meghatározóak lehetnek egyes rizikó-

magatartások kialakulásának szempontjából. A társas kapcsolatok a gyermekek – ebben 

az életkorban még labilis – értékrendjét mindkét irányban befolyásolhatják. 
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2. Történeti előzmények a környezet és az egészség kapcsolatának vizsgálatában 

 

A tudományos kutatásokban gazdag múltra tekint vissza a környezet és az 

egészség kapcsolatának értelmezése. Kezdetben ez elsődlegesen a természeti tényezők 

szerepének kutatására irányult. Az ókorban élt Hippokratész és Galéniusz nevéhez 

fűződik a természeti környezet és bizonyos betegségek közti összefüggések feltárása. 

Míg az előbbi „A levegőről, a vizekről és a helyekről” c. művében a természeti 

tényezők mellett már a társadalmi tényezők szerepét is részben hangsúlyozta (Retief és 

Cilliers 2000), az utóbbi az éghajlat hatását vizsgálta például a tüdőbetegségek 

kialakulásában (Tomaschek 1997). A középkorban az európai orvoslás folytatta a 

földrajzi hely, illetve környezet, valamint a betegségek közötti összefüggések feltárását, 

s a XVII-XVIII. század folyamán többek között Clermont, Hillary és Finke az éghajlat 

szerepét elemezték a halálozások alakulásában (www.who.int/en). A XIX. századtól már 

különféle kutatási irányzatok alakultak ki annak függvényében, hogy miként értelmezik 

és kutatják a környezeti tényezők szerepét. Az epidemiológia, és egyben az 

egészségföldrajz atyjának tekinthető John Snow belgyógyász környezeti megfigyelései 

során 1848-ban készítette el az első kolera-térképet: London térképén bejelölte a kolera 

egyes eseteit. Így fedezte fel, hogy a megbetegedések a Broad Street-i szivattyús kút 

körül koncentrálódnak, azaz a kútban lévő víz a fertőzés forrása 

(www.ph.ucla.edu/epi/snow/broadstreetpump.html). Ezzel egyidőben Petermann a 

korábbi londoni kolerajárványok térképét is elkészítette, s így vizsgálta a fertőző 

betegségek és a környezet kapcsolatrendszerét, valamint a betegségek térbeli terjedését. 

A XX. században egy sor diszciplína született a természeti tényezők és a 

betegségek, illetve a halálozások kapcsolatának bemutatására (például orvos-

meteorológia; környezet-egészségtan stb.). Az 1950-es években például May 

kezdeményezésére született meg a betegség-ökológia, amely legfőbb feladataként a 

betegségek és a környezet közötti kapcsolatok feltárását jelölte meg (Nánási 2005). 

Szakítva a XIX. századi előzményekkel, már nem csupán a fertőző, hanem a civilizációs 

megbetegedések alakulásában is felvállalta a környezeti tényezők vizsgálatát. S ahogy a 

XX. század közepén átalakult a fejlett országok haláloki struktúrája és lettek egyre 

inkább meghatározóak a civilizációs ártalmak, úgy vált egyre fontosabbá a társadalmi 
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tényezők szerepének vizsgálata is (Black és mtsai 1985). Ma már igen sok olyan 

kutatási terület létezik, amelyek a gazdasági és társadalmi környezet egy-egy elemének 

hatását/hatásait komplexen értelmezik adott lakosság egészségi állapotában és a 

különböző betegségek kialakulásában (például epidemiológia; társadalom-egészségtan; 

egészségszociológia stb.). 

 

3. A környezet hatása az egészségre 

 

A Simon és munkatársai (1991) által végzett kutatás óta ismert, hogy a fiatalok a 

környezetszennyezést, a környezettel kapcsolatos problémákat a világproblémák 

egyikének tekintik, és ez az egészséggel kapcsolatos szorongásaik között is helyet kap. 

Ezért modern egészségfejlesztő könyveket szerkesztettek, melyek bemutatják a 

bioszféra egyes elemeinek – úgymint a talaj, a víz vagy a napsugárzás – egészségre ható 

esetleges káros hatásait (Barabás 2006), ezzel is segítve a fiatalokat és tanáraikat a 

környezettudatosság jobb alakításában. 

A környezet által okozott ártalmak lehetnek természetesek, gondoljunk csak a 

túlzásba vitt napozás melanómát okozó hatására. Ide tartozik a dél-alföldi ivóvizek 

mérgező anyagainak egészségkárosító hatása, melynek oka a rétegvizekben lévő arzén 

és a talajvizekben lévő nitrát ivóvízbe mosódása, ami elsősorban az Alföldön jelent 

problémát (Dési és mtsai 1979; Dési 1999). Továbbá megállapítható az összefüggés a 

jódhiányos területek és a golyva endémia között (Dési és mtsai 1979). A betegséget 

okozó környezeti ártalmak különböző emberi tevékenységek során is kialakulnak. Káros 

anyagok kerülhetnek a levegőbe, a vízbe vagy a talajba. Például az ivóvízbe kerülő nagy 

mennyiségű pathogén baktérium, mely valamely szennyeződés – általában fekália – 

következménye, tömeges megbetegedést hozhat létre (Dési 1999). Nemcsak a 

természetes, hanem a mesterséges, épített környezet is okozhat betegséget. Ennek egyik 

példája az épületekben hőszigetelőként használt azbeszt, melyről kiderült, hogy többféle 

légzőszervi megbetegedést okozhat. Ezek közül különösen veszélyes a pleura 

mezoteliómája és a bronchuscarcinoma (Henderson és mtsai 2004). 
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4. A környezet hatása a pszichoszociális egészségre 

 

Egyes környezeti hatások nehezen észrevehetők, szerepük nem közvetlenül 

mutatkozik meg. Ez a környezetnek a pszichoszociális egészségre, mint például az 

egészség- és rizikómagatartásokra, a pszichoszomatikus vagy depresszív tünetekre 

gyakorolt hatása. Ezért fontos, hogy a prevenció szempontjából az egészségkárosító 

hatások mellett az egészséget támogató környezet fogalmát is meghatározzuk. 

A magatartásformák megtanulásában fontos szerep jut a társas folyamatoknak, a 

társas környezeti tényezőknek (McArdle és mtsai 2000). A lakóhelyhez kötődő társas 

kapcsolatoknak például fontos szerepe van a rizikómagatartások kialakulásában (Ennett 

és mtsai 1997). Mivel a gyermekek értékrendje ebben az életkorban még nem stabil, 

könnyen befolyásolhatók minden irányba, ezért nem mindegy, hogy ebben az érzékeny 

időszakban milyen közeggel állnak kapcsolatban. Ezt bizonyítja az is, hogy gyakrabban 

alakul ki rizikómagatartás azoknál, akik baráti körében többen dohányoznak, vagy 

rendszeresen fogyasztanak alkoholt (Pikó 2002). 

Bolam és munkatársai (2006) szerint a környezet a következő okok miatt lehet 

hatással a rizikómagatartások kialakulására: 

1. Az azonos szociális identitású emberek megbeszélik egymással egészségi 

problémáikat, tapasztalataikat. 

2. Az emberek azonosulnak azzal a környezettel, amelyben élnek, így) az 

befolyásolhatja egészségüket a stressz-hatásokon és a coping 

mechanizmusokon keresztül. 

3. A szociális tőke és az egészség földrajzi egyenlőtlenségei összefüggnek a 

szociális identitással, ami meghatározza magatartásukat. 

Számos külföldi vizsgálat bizonyította a környezet hatását e magatartásformákra, 

leggyakrabban a rossz szociális környezeti viszonyokon keresztül. E tekintetben 

kiemelten oda kell figyelnünk a nagyvárosi szegregációs jelenségekre és a 

következményes egészségkockázatokra. A nagyvárosi életforma ugyanis fokozottan 

összefügg a társadalmi heterogenitással. Vannak olyan területek, ahol a társadalmi 

hátrányok halmozódnak. Elhanyagolt lakókörnyezet, bűnözés, alkohol- és 

drogfogyasztás, antiszociális viselkedés, és az életkilátások jelentős beszűkülése 
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jellemzi ezeket a deprivált területeket. Az ún. „törött ablakok szindróma” ezeket az 

elhanyagolt helyeket jelöli, amelyek minden szempontból veszélyeztetettek. A szociális 

helyzet és az egészségi állapot többszörösen kedvezőtlenül befolyásolja egymást 

(Fitzpatrick és LaGory 2000). 

Ismeretes, hogy a rossz szociális környezet nemcsak elősegíti a dohányzás 

kialakulását, hanem a leszokás esélyeit is rontja (Stead és mtsai 2001). A környezet 

nemcsak a dohányzás mint rizikómagatartás megjelenésére lehet hatással. Azon a 

környéken ugyanis, ahol nagyobb a munkanélküliség, magas a bűnözés, az 

alkoholfogyasztás is gyakoribb, mert az emberek rizikómagatartások segítségével 

igyekeznek feszültségüket, depressziójukat oldani (Hill és Angel 2005). Ennek oka 

lehet, hogy a rossz szociális környezetben élőknek nagy problémát jelent a mindennapi 

megélhetés, szociális problémáik mellett nem marad erejük a minőségi élet 

megteremtésére (Uzzoli 2000a, Uzzoli 2000b). Az ebből eredő feszültséget pedig 

gyakran rizikómagatartások segítségével vezetik le (Hill és Angel 2005). 

A környezet nemcsak a rizikómagatartásokra hat, hanem befolyásolja az 

egészségi állapotot is. Mindkét esetben a szociális környezet problémái lehetnek a 

mediátortényezők, sőt, ezek a jelenségek egymással szorosan összekapcsolódnak és 

önrontó kört hoznak létre (Starrin és mtsai 1993). Akik hátrányos szociális helyzettel és 

alacsony társadalmi státusszal jellemezhető városrészben élnek, gyakran szegregálódnak 

és elszigetelődnek a magasabb társadalmi osztályoktól. A szociális szempontból 

veszélyes környéken élők nemcsak földrajzilag és financiálisan, hanem 

pszichoszociálisan is elkülönülnek a többi társadalmi rétegtől. Egyfajta „stigmát” 

viselnek azért, mert ők „rossz” környéken laknak (Kawachi és Kennedy 1999). Az 

alacsonyabb iskolai végzettségű, státuszú, rossz/kedvezőtlen, leértékelődött társadalmi 

környezetben élők kevesebb és rosszabb minőségű ellátást kapnak, kevésbé részesülnek 

a ritka és drága egészségügyi szolgáltatásokból, a krónikus állapotok gondozásából, a 

rehabilitációból és kevésbé jutnak hozzá a prevenciós szolgáltatásokhoz, a megelőzéssel 

kapcsolatos információkhoz is (Macintyre és mtsai 1993). 

Ezek az összefüggések magyar vonatkozású adatokkal is alátámaszthatók. Egy 

budapesti, II. kerületben élő férfi 9,6 évvel hosszabb élettartamra számíthat, mintha a 

VIII. kerületben élne (Füzesi 2006). A területi, települési egyenlőtlenségek a várható 

élettartamban, a megbetegedésekben és a halandóságban is megfigyelhetők. A 90-es 
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években a községekben 100 férfiból 48 nem érte meg a 65. életévét, míg Budapesten 

100 férfiból csak 37 (Füzesi 2006). 

A városi környezet indirekt hatásait egy Makón készült tanulmány is mutatja. A 

városi környezet egy viszonylag újszerű, modern világunk által alkotott mesterséges 

környezet, melyhez a nem megfelelő alkalmazkodás indirekt módon, a fokozott stressz 

hatások révén károsíthatja az egészséget (Pál 2003). A vizsgálat során derült fény arra, 

hogy a kistérségben, a városban élők nagyobb arányban tartják nagyon rossznak az 

egészségi állapotukat, mint a falun élők, illetve a városban élők kevésbé tartják 

egészségesnek az életmódjukat. A városi környezet által okozott fokozott stresszhatások 

érzékelhetők a pszichés helyzet alakulásában is. A kistérségben, a városban élők 

nagyobb arányban tartják magukat idegesnek, kimerültnek, többen számolnak be 

szorongásról és többen küzdenek öngyilkossági gondolatokkal, mint a városi 

környezeten kívül. Habár a kistérség lakói kevesebb gyógyszert szednek, mint az 

országos átlag, a városban magasabb a mozgásszervi betegségekre és pszichés 

problémákra gyógyszert szedők aránya (Pál 2003). Ezt külföldi tanulmányok is 

megerősítik, melyek a nagyvárosi létet összekötik a fokozott stresszhatásokkal, melyek 

egészségre, pszichoszomatikus tünetekre gyakorolt hatása nem elhanyagolható (Weist és 

mtsai 1995). 

A Pikó és munkatársai által 2004-ben 14-21 éves fiatalok körében végzett Dél-

Alföldi Ifjúságkutatás egyik kiemelt célja volt feltérképezni a régió ifjúságának 

egészségmagatartását és pszichoszociális egészségi állapotát. Megállapították, hogy a 

fiatalok esetében a környezet hatásainak megismerése még fontosabb, hiszen e 

korosztály tagjai igen fogékonyak rizikómagatartások követésére, mivel értékrendjük 

nem kellően stabil. Ezért is szükséges megismerni azt, hogy az egyes 

rizikómagatartások esetében észlelhető-e területi jellegzetesség. Ennek ismeretében 

célzott, hatékonyabb prevenciós munka végezhető egy adott területen, közösségben. A 

Dél-alföldi Régióban végzett ifjúságkutatás keretében fény derült arra, hogy az egyes 

rizikómagatartások jellemző területi eloszlást mutatnak. Így a dohányzás 

életprevalenciája Békés megyében, az alkoholfogyasztásé Bács-Kiskun megyében, a 

drogfogyasztásé pedig Csongrád megyében a legnagyobb. A dohányzás az alacsonyabb 

társadalmi osztályokra, az alacsonyabb jövedelműekre jellemző, ami összhangban van 

Békés megye relatív gazdasági elmaradottságával. A drogfogyasztás viszont a jobb 
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anyagi helyzettel, a nagyvárosi életformával kapcsolódik össze. Bács-Kiskun megyében 

pedig a magas alkoholfogyasztás helyi adottság, és adódhat a hagyományos 

bortermelésből (Keresztes és mtsai 2005). Ez megerősíti azokat az eredményeket, 

melyek szerint a rizikómagatartások egyes típusának előfordulási gyakorisága az adott 

térség gazdasági helyzetétől és kulturális szokásrendjétől is függ (Metsch és Pollack 

2005). 

 

5. A lakótelepek különleges helyzete az egészségföldrajzban 

 

A lakótelepekről nagyon fontos szót ejtenünk, hiszen ez Magyarországon egy 

igen elterjedt lakóhely-típus, illetve hozzá kötődő „életforma”. Lakótelepek hazánkban 

szinte minden városban találhatók, lakás-állományunk mintegy egyötöd részét 

lakótelepi lakások alkotják. Magyarországot „a kis lakótelepek országának” is 

nevezhetjük. Egyes számítások szerint a magyar lakosság nagy része, 2,3 (millió ember 

él lakótelepeken. A lakótelepi lakások kis alapterületűek, hiszen csupán 1,8 %-uk 

nagyobb 80 m2 -nél (Egedy 2000). Külföldi kutatásokból pedig már ismeretes, hogy  az 

egészségtelen környezet meghatározásánál a légszennyezés és a térhiány mellett a 

lakások kicsi volta is felmerül a helyi lakosokban (Bolam és mtsai 2006). 

A lakótelepeken élő népesség korösszetételében is jellegzetes. Az idősek 

alulreprezentáltak, míg a fiatal szülők és a gyermekes családok – elsősorban a 15-29 és 

a 40-49 évesek – nagyobb arányban vannak jelen (Egedy 2000, 2002). Mindemellett a 

lakótelepeken nagyobb arányban élnek „csonka családok”, „ami társadalmi és szociális 

problémák jelenlétét mutatja, és jövőbeni megjelenését jelezheti előre” (Egedy 2000: 

279. o.). A rossz szociális helyzet pedig az egyik legfontosabb kockázati tényezőnek 

tekinthető (Uzzoli 2000a, b). 

A lakótelepeken megfigyelhető a filtráció jelensége. A magasabb jövedelmű, 

magasabb iskolai végzettségű lakók elköltöznek, helyükbe alacsonyabb jövedelmű, 

alacsonyabb iskolai végzettségű és rosszabb életszínvonalon lakók költöznek (Egedy 

2001). Ez a homogenizáció a rossz szociális környezetben élők egészségét is 

befolyásolhatja, ugyanis a kevésbé vagyonosaknak annál jobb az egészsége, minél több 

vagyonosabb, képzettebb személy lakik a környezetükben (Hou és Myles 2005). 

Érdekes kérdést vet fel a lakótelepek és az ott található bérlakások szerepe. A 
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magyarországi lakótelepek mára már jórészt uniformizálódtak, homogenizálódtak 

(Egedy 2001), ingerszegény a lakókörnyezet, nincsenek zöld területek, emellett ezeken 

a lakótelepeken számos szociális probléma halmozódik fel. Nehezíti a helyzetet, hogy a 

magas rezsiköltségek miatt csökkent a kereslet ezekre a lakásokra (Egedy 2003). Az itt 

élő szülők többsége nem tudja biztosítani a megfelelő lakáskörülményeket és a 

megfelelő anyagi körülményeket gyermekeinek. Így a fiataloknak nincs lehetőségük 

magasabb követelményeket támasztó iskolákban tanulni, és az ezzel járó költségeket 

fedezni. Korábbi tanulmányokból pedig ismeretes, hogy a rossz szociális helyzet az 

egyik legfontosabb egészségügyi kockázati tényező (Uzzoli 2000b), ami homogén 

környezetben különösen veszélyes (Hou és Myles 2005). Ezt alátámasztja az a 

megfigyelésünk is, hogy a pszichoszomatikus és depresszív tünetek a bérlakásban élők 

között a leggyakoribbak. 

A lakótelepeken és bérlakásokban élők körében nemcsak a pszichoszomatikus 

tünetek gyakoriak, hanem nagy arányban fordulnak elő rizikómagatartások is (Stead és 

mtsai 2001). A lakótelepeken a fiatalok között szoros társas kapcsolatok (bandák) 

jönnek létre, amelyek a kortárshatások révén elősegítik a rizikómagatartások 

kialakulását (Pikó 2002). Maga a környezet sem igazán kedvező, hiszen a fiatalok nem 

látnak példát maguk előtt. Ehhez hozzájárul az, hogy a bérlakásokban és lakótelepeken 

alacsony jövedelmű családok élnek, és az itt élő fiataloknak egyik legnagyobb 

problémája a mindennapi megélhetés. Problémáikat pedig gyakran 

rizikómagatartásokkal vezetik le (Hill és Angel 2005). 

A kedvezőtlen társadalmi és a rossz minőségű lakókörnyezetben az embereknek 

szociális problémáik mellett nem marad idejük, energiájuk a minőségi élet 

megteremtéséhez (Uzzoli 2000b, c). 
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6. A pszichoszomatikus és depresszív tünetek, valamint a környezet kapcsolata 

 

A pszichoszomatikus tünetekre a fent említett tényezőkön kívül – a legújabb 

kutatások szerint – hatással van mind a szűkebb, mind a tágabb környezet. Jó példa erre 

a jelenségre, hogy a dél-alföldi megyékben sem egyformán jelentkeznek a 

pszichoszomatikus tünetek: Csongrád megyében a legmagasabb a pszichoszomatikus és 

a depresszív tünetek előfordulási aránya, aminek oka valószínűleg Csongrád megye – 

így Szeged – régióban betöltött központi szerepe. Az élettel való elégedettség viszont 

Békés megyében a legmagasabb és itt a legkevesebb a depresszív tünet (Keresztes és 

Pikó 2005). Mindez egybecseng egy amerikai kutatással, amely a nagyvárosi létet a 

fokozott stresszhatásokkal köti össze, ami kihat a fiatalok pszichoszociális egészségére 

(Weist és mtsai 1995). 

Érdekes viszont, hogy Budapesten, egy józsefvárosi iskolában, 14–19 éves 

fiatalok között készített felmérésben a fiatalok nem említenek pszichoszomatikus 

problémákat. Ennek kétféle magyarázata lehet. Vagy nincsenek jelen maguk a 

problémák, vagy a fiatalok nem képesek felismerni magukon a tüneteket (Uzzoli 

2000b). Ez utóbbit látszik alátámasztani az is, hogy a HBSC hazai elemzései során az 

iskolás gyermekek jelentős mértékű pszichoszomatikus tünetekről számoltak be 

(Kökönyei 2003). Valószínű tehát, hogy ez olyan helyi sajátosság, aminek értelmezése 

további vizsgálatokat igényel.  

A pszichoszomatikus tünetek megjelenését befolyásolja a lakás típusa is. Azok a 

fiatalok, akik bérlakásokban vagy lakótelepeken élnek, több pszichoszomatikus és 

depresszív tünetről számolnak be, mint társaik. Emellett szintén nagyon magas a 

rizikómagatartások aránya (Keresztes és mtsai 2006). Ez egybecseng a lakótelepek 

fentebb vázolt helyzetével, a homogenizáció jelenségével. 

Egy összehasonlító vizsgálat szegedi és székelyudvarhelyi felső tagozatosok 

körében elemezte a pszichoszociális egészség alakulását. Habár a pszichoszomatikus 

tünetek megjelenésében területi különbséget nem találtak, érdekes megfigyelés, hogy a 

székelyudvarhelyi fiúk sokkal bátrabban értékelik kiválónak egészségüket, mint a 

lányok. Ilyen különbség a szegedi fiatalok körében nem tapasztalható. Ennek hátterében 

a két társadalom eltérő szokásrendje és hagyományai állhatnak, amelyek a helyi 

sajátosságokat is mélyen áthatják (Keresztes és mtsai 2004). A helyi kulturális 
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sajátosságok befolyásolják a nemek szerinti eltéréseket is: az erdélyi társadalomban 

kiemelkedően fontos a férfi és a női szerepek elkülönülése, a gyengeség sokkal inkább 

összeegyeztethető a női szerepkörrel (Anson és mtsai 1993). 

A pszichoszomatikus tünetképzés és az egészség önértékelése mellett lényeges 

az egyéb mentális tünetek – mint például a depresszió – környezetfüggősége. 

Aneshensel és Sucoff (1996) kimutatta, hogy a veszélyes, szociálisan elmaradott, 

szegregált környezetben élő serdülők hajlamosabbak depresszióra, szorongásra és 

magatartászavarra. 

 

7. Urbánus környezet és agresszív viselkedés 

 

Szintén szoros összefüggés van bizonyos helyi sajátosságok és az agresszív 

magatartás között (Fitzpatrick 1997). Az összefüggés hátterében figyelembe kell venni, 

hogy nem egyszerűen szociális szempontból hátrányosak bizonyos környékek, hanem 

kulturálisan is szegregálódnak, azaz nem részesednek a társadalom általános norma- és 

értékrendjéből, ami meghatározza az ott élők saját értékrendjét, a világhoz való 

viszonyulásukat, magatartásukat. A hely kulturális értelemben értékrendbeli 

sajátosságokat is tükröz, ami igen erősen kihat a magatartásra, így az egészséggel 

összefüggő magatartásra, az egészséghez való viszonyulásra, a mentális és testi 

egészségre is. Mindez összefügg a gyermekek és fiatalok életminőségével és 

fejlődésével, és hosszú távon kihat későbbi életükre is (Leventhal és Brooks-Gunn 

2000). 

Az iskoláskorú gyermekek körében előforduló agresszív megnyilvánulások 

világszerte egyre nagyobb problémát jelentenek, amelyek a városi, sőt, nagyvárosi 

környezet bizonyos helyeire kiemelten koncentrálódnak. Az agressziónak sok formája 

van: lehet nyílt vagy rejtett; direkt vagy indirekt; szóbeli, emocionális vagy fizikai 

(Nicolaides és mtsai 2002). A növekvő tendencia azonban valamennyi formára 

jellemző. Szintén urbánus jelenség az agresszió valamennyi formájának – a fizikainak is 

– a lányok körében megfigyelhető emelkedő tendenciája. 

E tekintetben a preadoleszcens és a korai adoleszcens kor alapvetően sérülékeny 

és veszélyes korcsoportnak számít. Ez főként abból ered, hogy az érzelmi szocializáció 

nagyon intenzívvé válik, és a gyermekek ilyenkor még meglehetősen bizonytalanok 

16 
 



olyan érzelmek kezelésében, mint például a düh vagy a harag, aminek sok esetben 

agresszív megnyilvánulás, vagy éppen ellenkezőleg, depresszió, befelé fordulás lesz a 

következménye (Yarcheski és mtsai 1999). Az agresszív viselkedést sokszor a médiában 

látottak is megerősítik a gyermekekben, hiszen a rejtett mellett a nyílt erőszak is 

gyakorta jelen van a képernyőkön; különösen abban az esetben megerősítő hatásúak a 

látottak, ha az agresszió célorientált és az adott helyzetben segít a cél elérésében 

(Connor 2002). A fiúk körében például a verekedés olyan viselkedésbeli 

megnyilvánulás lehet, amely erősítheti a népszerűséget a barátok, osztálytársak körében 

(Harris 1992). 

Akár nyílt, akár rejtett agresszióról van szó, azok a városi gyermekek, akikre 

ezek a viselkedési formák jellemzőek, hajlamosabbak pszichoszomatikus tünetképzésre, 

rosszabb az iskolai teljesítményük, kapcsolatépítési készségeik szegényesebbek, 

gyakrabban jelentkeznek náluk szorongásos és depresszív tünetek (Kaltiala-Heino és 

mtsai 2000). Saját vizsgálataink megerősítik, hogy a szegedi 10-15 éves korosztályban 

az agresszív viselkedés komoly problémát jelent, különösen a lakótelepi iskolákban. Az 

agresszió jelenléte – akár nyílt, akár rejtett formában – hozzájárul a pszichoszomatikus 

tünetképzéshez, a dohányzáshoz, az alkoholfogyasztáshoz, az egészségi állapot 

önértékelésének romlásához, sőt az étkezésre is kevésbé figyelnek oda az olyan 

gyermekek, akik agresszív módon viselkednek (Pikó és mtsai 2006). 

 

8. A környezet hatása a szabadidő eltöltésére 

 

Napjainkra az életstílus és a szabadidő eltöltése jelentősen átformálódott. A 

technika fejlődése nagy változást gyakorolt az életvitelre és a szabadidős 

tevékenységekre (Furlong és Cartmel 1997). Több lett a fiatalok szabadideje, és új 

szabadidős tevékenységek is kialakultak (Pikó és Vázsonyi 2004). 

Mint tudjuk, a rendszeres fizikai aktivitás számos fontos élettani és pszichológiai 

hatással bír, önmagában is a prevenció egyik hatékony eszköze (Pikó 1994). Megfelelő 

mértékű fizikai aktivitás jótékony hatással van a testi-lelki egészség fenntartására és 

fejlesztésére, valamint fontos szerepet játszik a szív- és érrendszeri betegségek 

megelőzésében, gyógyításában, rehabilitációjában. A rendszeres fizikai aktivitás 

jótékony élettani hatásai közül fontos kiemelni, hogy pozitívan befolyásolja a glükóz 
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anyagcserét, csökkenti a nyugalmi vérnyomást. Továbbá csökkenti az összkoleszterin és 

a szérum LDL szintet, és növeli a HDL szintjét (Tran 1985). Meg kell még említeni, 

hogy a rendszeres fizikai aktivitás kedvezően befolyásolja a pszichoszomatikus tünetek 

kialakulásának megelőzését (Pluhár és mtsai 2004, Plotnikoff és mtsai 2004). 

A rendszeres fizikai aktivitás jótékony pszichés hatásai között pedig meg kell 

említeni, hogy a rendszeresen sportoló gyermekek több önbizalommal rendelkeznek, 

magabiztosabbak, könnyebben alakítanak ki barátságot, külsejükkel jobban meg vannak 

elégedve, kevésbé hajlamosak depresszióra. Az iskolai feladatok elvégzése kevésbé 

nyomasztja őket, jobb a tanulmányi eredményük. Társas kapcsolataikat tekintve 

barátaikkal könnyebben beszélik meg problémáikat. Egészségmagatartásuk is 

kedvezőbb, hiszen gyakrabban fogyasztanak gyümölcsöt, és pozitívabb 

jövőperspektívával rendelkeznek, mint inaktív társaik (Aszmann 1997, 2000). Ezt azért 

is fontos megemlíteni, mert a rendszeres fizikai aktivitás gyermek- és serdülőkorban – 

főleg lányok esetében – még nagymértékben függ a társas kapcsolatoktól, így a család, a 

testvérek fizikai aktivitásától is (Keresztes és mtsai 2005). 

A kutatások szerint a nagyvárosokban, megyeszékhelyeken élő fiatalok 

szabadidő struktúrájára a kortárs- és fogyasztás-orientált szabadidőtöltés a 

legjellemzőbb. Ennek oka lehet a megyeszékhelyeken, nagyvárosokban a fiatalok 

magasabb aránya, illetve az itt élők jobb anyagi helyzete (Keresztes és mtsai 2006). Ez 

veszélyeket is rejt magában, ugyanis az intenzívebb kortárs-kapcsolatok szoros 

összefüggést mutatnak a rizikómagatartások kialakulásával. Baráti társaságok – bandák 

– alakulnak ki, ami elősegíti azt a jelenséget, hogy azok akiknek baráti körében többen 

dohányoznak vagy fogyasztanak alkoholt  hajlamosabbak rizikómagatartásokra, ugyanis 

a társas hatások révén megerősödik a rizikómagatartások motivációja (Pikó 2002). A 

kisvárosokban, falvakban az intellektuális szabadidő eltöltés gyakoribb, aminek oka, 

hogy kevesebb szórakozóhely található, a falvakban nem épülnek 

plázák/bevásárlóközpontok, kisebb mértékű a fogyasztás-orientáltság (Keresztes és 

mtsai 2006). 

A szabadidő eltöltésében a fizikai aktivitás is fontos szerepet kap a gyermekek 

és fiatalok életében. E tekintetben is jelentősek a város és falu különbségei. A 

környezeti tényezők vizsgálata azonban csak nemrégiben került a vizsgálódások 

középpontjába. A tanulmányok elsősorban a szabadidős sport létesítményeinek meglétét 
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vagy hiányát emelik ki, s e tekintetben a városok sokszor előnyben vannak (Humpel és 

mtsai 2002). Ugyanakkor a fiatalok körében végzett vizsgálatok az életkort és a nemet 

meghatározóbb tényezőnek találják, mint a város/falu különbségeit, igazolva azt az 

állítást, hogy a sportolást mint magatartást elsősorban motivációs hatások formálják 

(Plotnikoff és mtsai 2004). 

Egy ezzel összefüggő kutatásban Budapesten különböző kerületekben található 

iskolák tanulóinak szabadidős elfoglaltságát vizsgálták. Az egyes kerületek iskolái 

között érdekes különbségeket találtak; kiderült például, hogy a józsefvárosi tanulók csak 

a közvetlen lakókörnyezetüket használják. Az ott lévő tereken találkoznak, emellett fő 

szabadidős tevékenységük a barátokkal való együttlét, a televíziózás és a videózás. 

Mivel kevés a zöldterület rendszeres fizikai aktivitás végzésére, csak korlátozott 

lehetőségeik vannak sportolásra (Uzzoli 2000b). Ez abból a szempontból is kockázatos, 

hogy a fiatalok nem látnak maguk előtt jó példát, illetve a társas kapcsolataik 

értékrendjüket negatívan befolyásolhatják olyan irányba, hogy rizikómagatartások 

alakulhatnak ki körükben (Pikó 2002). A helyi sajátosságokra, mikrokulturális 

hatásokra egy másik példa, hogy szintén egy fővárosi idegenforgalmi iskolában a 

tanulók sokkal jobban előtérbe helyezik a sportolást, a kirándulásokat, mint más 

iskolába járó társaik. A mentálhigiénés iskolába járók viszont a klasszikus szabadidős 

tevékenységeket (például olvasás vagy színházba járás) részesítik előnyben (Uzzoli 

2000b). 

A lakókörnyezet lelki egészségre gyakorolt hatásaival kapcsolatban meg kell 

jegyeznünk, hogy a közvetlen környezet jellege elősegítheti olyan tünetek, illetve 

betegségek kialakulását, mint a szorongás vagy a depresszió (Hill és Angel 2005). 

Ugyanakkor, ha a civil társadalom megfelelően működik egy-egy lakóközösségen belül, 

azaz szoros kapcsolati hálót és működő társas támogató rendszert képes kiépíteni, 

jelentős védőhatás igazolható az egészség vonatkozásában is. Ez különösen igaz a 

serdülők esetében, hiszen ha egy lakóközösség megfelelő helyet és programokat képes 

biztosítani a fiataloknak, akkor sokkal kevesebb az esély arra, hogy a fiatalok 

dohányzással, alkohol- és drogfogyasztással múlatják az időt (Pikó és Vázsonyi 2004). 
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9. Gyermekek egészség- és betegség képe 

 

Napjainkban az egészségfejlesztési és népegészségügyi programokban egyre 

nagyobb hangsúlyt kap a fiatalok és a gyermekek egészségnevelése (Blair és Hall 

2006). A hatékonyan működő programok kidolgozásához azonban nélkülözhetetlen az 

adott korosztály egészséggel, betegséggel és egészségkockázati tényezőkkel kapcsolatos 

ismereteinek felmérése, azaz az ún. laikus egészségkép megismerése (Williams és 

Binnie 2002). Már több hazai és nemzetközi kutatás foglalkozott a laikus lakosság, 

köztük a gyermekek egészségképének, betegségkockázatokról alkotott véleményének 

megismerésével (Oakley és mtsai 1995; Porcellato és mtsai 1999; Pikó és Bak 2006). 

Az egészségkockázatok között kiemelten szerepelnek ebben az életkorban a környezeti 

tényezők, aminek az az oka, hogy a gyermekek legtöbbször fertőző betegségben 

betegednek meg, ezekről vannak tapasztalataik, illetve a közvetlen környezetükben is a 

környezeti hatásokról hallanak (Solomon 1999). Bizonyított, hogy a gyermekek már 

nagyon korán – akár 3-4 éves korban – tisztában vannak bizonyos külső környezeti 

hatások (például a hidegben való tartózkodás) egészségükben betöltött szerepével 

(Kalish 1996) 

Az Aramburuzabala és munkatársai (1996) által végzett kísérletek arra mutatnak 

rá, hogy a gyermekek a már megjelent betegséget minden esetben próbálják 

magyarázni, és a legtöbb esetben a nem időjárást okolják a betegség kialakulásáért. Ezt 

hazai kutatások is megerősítették, melyek során alsó tagozatos tanulókat kérdeztek 

arról, hogy mitől lesznek betegek. A válaszokban fertőző ágensként a környezeti 

tényezők domináltak a különböző rizikómagatartások (például dohányzás, 

alkoholfogyasztás) mellett (Bak és Pikó 2007). Az említett kutatási eredmények abból a 

szempontból is figyelemfelkeltőek, hogy a tanulók már egészen korán – harmadik és 

negyedik osztályban – értelmezni tudják a környezetszennyezés és a különböző 

betegségek közötti összefüggéseket (Pikó és Bak 2005). 

A Childhood and Medical Project (COMAC) néven ismerté vált kutatásból 

pedig ismerjük, hogy e három dolog: a megbetegedés, a testi tünetek és az inaktivitás 

összefonódhatnak egymással. Ebben a kutatásban a gyermekeket a legutolsó 

betegségükről kérdezték. Megkérték őket, hogy ábrázolják legutóbbi betegségüket, 

majd ismertessék a képen látottakat (Bush és mtsai 1996). A gyermekek általában saját 
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magukat rajzolták le egyedül, esetleg az ágyban fekve. A kutatást végzők azt 

tapasztalták, hogy a rajzok lehangolóak, szinte nyomasztó hatásúak. A gyermek által 

említett leggyakoribb tünetek között volt a láz, fejfájás, kiütés (Trakas-Sanz 1996). A 

gyermekek betegségképében a funkcióvesztés és maga a megbetegedés szorosan 

összekapcsolódhat. A betegség egyet jelent az otthonmaradással, a bezártsággal, azzal, 

hogy nem csinálhatják a megszokott dolgokat (Vaskilampi 1996). Ehhez persze hozzá 

kell tennünk, hogy a betegség miatt otthon töltött idő a gyermekek esetében nem mindig 

csak negatív tényezővel párosul. A betegséget sokszor olyan időszakként élik meg, 

amikor fokozott odafigyelést, törődést kapnak (Van der Gest 1996). 

Ismert továbbá, hogy a gyermekek betegségképét nagyban befolyásolja az őket 

körülvevő felnőttek betegségképe, amitől azonban néhány dologban különbözik. A 

legfontosabb, hogy a gyermekek a betegség kialakulásának okaként – mint ahogy azt 

fentebb is láthattuk – a külső környezetet vagy saját magukat nevezik meg. Tehát 

például „megfáztam, mert hideg volt” vagy „azért fáztam meg, mert nem vettem fel a 

sapkát”. A felnőttekkel ellentétben betegséget nem magyaráznak természetfeletti 

okokkal (például: „Isten csapása”), vagy szociális eredettel (ilyen a „szemmelverés”). 

Más a gyermekek időérzete, a káros dolgok hatásai nagyon távoliak a számukra. Egy 

gyermeknek például nagyon nehéz elmagyarázni, hogy mindennap mosson fogat, 

különben fájhat a foga (Helman 2006). 
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II. Célkitűzések 

 
Mint láttuk, a gyermekek betegségképének két fontos jellemzője van, melyek 

közül az egyik a környezet, ahol élnek. Ebbe beletartozik mind a szociális, mind a 

földrajzi környezet. A második pedig, hogy a gyermekek a betegségeiket általában 

külső környezeti tényezőkkel magyarázzák. Ennek alapján arra az elhatározásra 

jutottam, hogy a különböző területeken élő gyermekek környezeti veszélyforrásokról és 

a környezet által okozott betegségekről való elképzelését próbálom feltérképezni. Ez 

gyakorlati szempontból azért is lehet hasznos, mert a környezeti veszélyforrások helyes 

értelmezése a későbbiekben prevenciós hatású lehet, hiszen betegségek elkerüléséhez 

vezethet. 

Ezért egymástól nem túl nagy távolságra, de különböző régiókban elhelyezkedő 

városi településeket választottam abból a célból, hogy a gyermekek 

kockázatészlelésében meglévő esetleges különbségeket megvizsgáljam és 

feltérképezzem ezek kapcsolatát a szociális és a földrajzi környezettel. 
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III. Minta és módszer 

 
1. Minta 

 

A felmérés 2006 őszén történt hat általános iskolában, 4. és 5. osztályosok 

körében (9-11 évesek, N = 448; a megkérdezett tanulók 44,6 %-a fiú, 55,4 %-a pedig 

lány volt), melyekből négy általános iskola különböző vidéki városokban (Elek, 

Szolnok, Szeged, Nagykáta), kettő pedig a fővárosban található. 

 

 

 
1. ábra: A kérdőíves felmérésben résztvevő iskolák 

1. Budapest XI. kerület 

2. Budapest IV. kerület 

3. Nagykáta 

4. Szolnok 

5. Szeged 

6. Elek 

 

 

1.1. A mintában szereplő városok rövid bemutatása 

 

Szeged és Elek a Dél-alföldi Régióban fekvő városok. Szeged a róla elnevezett 

kistérségben, Elek pedig a Gyulai kistérségben található. Nagykáta a Közép-
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magyarországi, Szolnok pedig az Észak-alföldi Régióhoz tartozik. Mindkettő a róluk 

elnevezett kistérség meghatározó eleme. A Szolnoki és a Szegedi kistérség a fejlődő, a 

Gyulai és a Nagykátai a felzárkózó kistérségek közé tartozik (1. táblázat). 

A fenti kistérségek korösszetétele és az 1000 lakosra jutó általános iskolások 

száma is közel azonos. A Szolnoki kistérség a legnagyobb területű, míg a Szegedi 

Kistérségben élnek a legtöbben, amelynek népsűrűsége is a legnagyobb (2. táblázat). 

Fontos még kiemelni, hogy a vizsgált négy kistérség közül itt a legmagasabb az egy főre 

jutó személyi jövedelemadó befizetés (3. táblázat). 

A Szegedről kiválasztott általános iskola a város „körtöltésen kívüli”területén 

(Kecskés-telep), kertvárosi környezetben – a Tisza folyótól távolabb– helyezkedik el. 

Az iskolát látogató tanulók többnyire kertes családi házakban élnek. A szolnoki iskola a 

város szívében, a belvárosban – a folyóhoz közel – található. Az itt tanuló gyermekek 

többnyire magán- és társasházi lakásokban élnek. E két várost összeköti a Tiszával való 

kapcsolat, viszont az oktatásban, kultúrában betöltött szerepük különbözik. Szeged 

egyetemi város, számos karnak – többek között orvostudományi, természettudományi – 

ad otthont, míg Szolnokon egy főiskola található. 

A vidéki városi lakóhelytípust Nagykáta képviseli, mely a Közép-magyarországi 

Régió keleti, elsősorban agrárjellegű részében található. A település a Felső-Tápió bal 

partján fekszik. Nevét a Káta családról kapta, akik a területet birtokolták. Kiválasztott 

mintaiskolájának tanulói vidékies, kertes házas övezetben élnek, köztük igen magas –

20-25 %-os – a cigány tanulók aránya. 

A Békés-megyében, a Gyulai kistérségben fekvő Elek városa a vidéki (falusias) 

kertes és családi házas lakókörnyezetet reprezentálja. A város összlakossága 5.590 fő. 

Az itt élők életét jelentősen meghatározza a mezőgazdaság nehéz helyzete és az igen 

magas munkanélküliség. Meg kell említenünk a város igen ritka, kivételes „négy-

nemzetiségű” jellegét: a településen együtt élnek németek (svábok), románok, 

magyarok és szlovákok. 
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1. táblázat: A mintában szereplő városok helye a közigazgatás rendszerében 

 

Város Régió Kistérség A kistérség 
besorolása 

Szeged Dél-alföldi Szegedi fejlődő 

Nagykáta Közép-
magyarországi Nagykátai felzárkózó 

Szolnok Észak-alföldi Szolnoki fejlődő 

Elek Dél-alföldi Gyulai felzárkózó 

 

Forrás: Központi Statisztikai Hivatal 2006. 

 

 

 

 

2. táblázat: A kiválasztott kistérségek néhány jellemző adata 

 

Korösszetétel (%)  

Kistérség 0-14 
évesek 

15-64 
évesek 

65-x 
évesek 

Terület 
(km2)

Lakó-
népesség 

(fő) 

Népsűrűség 
(fő/km2) 

Szegedi 14,8 70,6 14,5 753 201.602 268 

Nagykátai 17,2 68,2 14,5 615   61.481 100 

Szolnoki 15,4 69,2 15,4 878 120.744 138 

Gyulai  14,2 68,8 17,0 514   52.829 103 

 

Forrás: Központi Statisztikai Hivatal 2006. 
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3. táblázat: A kistérségekben fizetett személyi jövedelemadó 

 

Kistérség 
A személyi jövedelemadót 
fizetők 1000 lakosra jutó 

száma (fő) 

Az egy adófizetőre jutó 
személyi jövedelemadó 

értéke (forint) 

Szegedi 449 278.665 

Nagykátai 370 169.599 

Szolnoki 456 266.305 

Gyulai 432 192.482 

 

Forrás: Központi Statisztikai Hivatal 2006. 

 

 

1.2. A mintában szereplő két fővárosi kerület rövid bemutatása 

 

A központi Statisztikai Hivatal 2007-es adatai alapján szeretném bemutatni 

Budapest IV. és XI. kerületét. A mintába került többi négy város kistérségi adataival 

összehasonlítva itt a legnagyobb a népsűrűség. A XI. kerületben a 60 év feletti 

korosztály magasabb arányban képviselteti magát. Habár a fenti négy kistérséggel közel 

azonos az 1000 főre jutó adófizetők száma, az egy főre jutó személyi jövedelemadó 

értéke többszöröse a fenti kistérségekben fizetettnek (4. és 5. táblázat). A IV. kerületi 12 

évfolyamos iskola Újpest egyik legnagyobb lakótelepének közepén helyezkedik el. A 

XI. kerületben található, szintén 12 évfolyamos gimnáziumba viszont olyan tanulók 

járnak, akik a kerület nagy lakótelepein, családi házas részein, illetve a közeli IX. 

kerület bérházaiban laknak. A mintában a lakótelepek reprezentációja igen fontos, mivel 

hazánkat nevezhetjük a „kis lakótelepek” országának, ugyanis szinte minden városban 

található kisebb vagy nagyobb lakótelep (Egedy 2000). 
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4. táblázat: Budapest IV. és XI. kerületének néhány jellemző adata 

 

 IV. kerület XI. kerület 

Terület (km2) 18,82 33,47 

Népsűrűség (fő/km2) 5.227 4.106 

A személyi jövedelemadót fizetők 
1000 lakosra jutó száma (fő) 495 446 

Az egy adófizetőre jutó személyi 
jövedelemadó értéke (forint) 517.937 784.128 

 

Forrás: Budapest statisztikai évkönyve 2007. 

 

 

5. táblázat: A IV és a XI. kerület lakosainak korösszetétele 

 

Korcsoportok (fő) 

Kerületek 0-14 évesek 15-29 
évesek 

30-49 
évesek 

50-59 
évesek 60-x évesek 

IV. kerület 13.266 21.152 30.343 15.718 17.902 

XI. kerület 16.125 27.265 36.650 18.524 38.862 

 

Forrás: Budapest statisztikai évkönyve 2007. 
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2. Módszer 

 

2.1. Az írás és rajz („write and draw”) technika 

 

Az ún. „write and draw” (írd le és rajzold le) technika lényege, hogy a vizsgálatban 

résztvevő alanyok – többnyire gyermekek – egy kérdésre írásos és rajzos választ is 

adhatnak. Ezzel motiválhatjuk őket a feladat elvégzésére, hiszen a gyermekek rajzos 

asszociációk segítségével könnyebben ki tudják magukat fejezni, mivel a rajzolás a 

gyermekek univerzális nyelve; egy olyan tevékenységi forma, amit mindenféle kényszer 

nélkül, örömmel végeznek (Malchiodi 1998, Rubin 1984). A módszer további előnye, 

hogy az adott korosztályra jellemző kognitív fejlődésbeli különbségek könnyebben 

kiküszöbölhetők (Rubin 1984, Pridmore és Bendelow 1995). Emellett lehetőséget adunk 

arra, hogy rajzoljanak, ami segít a gyermekeknek az elbeszélés megszerkesztésében, így 

jobban ki tudják magukat fejezni (Driessnack 2005). 

A „write and draw” eljárás – mint a rajzos technikák általában – arra épül, hogy 

a gyermekek rajzai utalhatnak intellektuális, érzelmi, mentális fejlődésükre és jóllétükre. 

A rajzok visszatükrözik belső világukat, élményeiket, tapasztalataikat (Levin 1995, 

Backett-Milburn és McKie 1999). A kutatások (például Dell Clark 1999) szerint egyéb 

vizuális eljárások, mint a fotózás, ábraszínezés, vaktérkép kitöltés, montázs is 

alkalmasak a gyermekek világról kialakult tudásának a feltérképezésére. 

A módszer kritikai elemzői szerint a „write and draw” technikának is 

megvannak a maga előnyei és hátrányai egyaránt. A gyermekek rajzait befolyásolja a 

környezet, amelyben élnek – így a társas hatások, a kultúra – vagyis az ábrázolásokat és 

az ezekről szóló beszámolókat e hatások figyelembevételével kell elemezni (Thomas és 

Silk, 1990, Backett-Milburn és McKie 1999). Backett-Milburn és McKie (1999) például 

számos tanulmány elemzése alapján úgy gondolja, hogy a rajzos válaszok egy 

konvencionális, korlátozott képet mutatnak a gyermekek témával kapcsolatos tudásáról. 

Mindezek ellenére a rajz mint kommunikációs forma fontos a gyermekek számára, amit 

hatékonyan egészíthet ki az írott vagy szóbeli beszámoló, értelmezés. 

A döntően kvalitatív adatfeldolgozás mellett a kapott eredményeket kvantitatív 

módszerekkel is megvizsgáltam. Az írásos és a rajzos válaszokat meghatározott 

kritériumok szerint csoportokba soroltam. Például a közlekedés kategóriába olyan 
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fogalmak tartoztak, mint a buszközlekedés, a kipufogógáz vagy a gázolaj. A 

levegőszennyezés kategóriába kerültek például a következő kifejezések: gyárkémény, 

ipari tevékenység. A válaszok kategóriákba sorolását a validitás érdekében ketten, 

egymástól függetlenül végeztük. A kapott adatokat SPSS statisztikai programmal 

elemeztem. Az elemzéshez a Kruskal-Wallis tesztet használtam, mely három vagy több 

átlag összehasonlítására szolgáló nem paraméteres eljárás (Babbie 1999). A null-

hipotézis az volt, hogy nincs eltérés a csoportok között. E statisztikai próba segítségével 

szignifikáns különbségeket kerestem nem, életkor és lakóhely szerint. 

Az adatgyűjtés önkitöltéses feladatlapokkal történt, melyek a szocio-demográfiai 

adatokra (nem, életkor, szociális helyzet, családnagyság, a lakókörnyezet típusa) 

vonatkozó kérdéseken kívül a következő kérdéseket tartalmazták: 

 

• Szerinted mi okoz betegségeket a környezetedben? 

• Tudod-e, hogy melyek azok a betegségek, amelyek a környezetedből 

erednek? 

• Szerinted mi történik azzal, aki sokáig nem megy ki a szabadba? 

• Mi jut eszedbe először a környezetről? 

• Hogyan képzelsz el egy olyan környezetet, ahol mindenki boldog? 

• Milyen mozgást végzel kint a szabadban, a környezetben? 

 

A kérdőív végén megkértük a tanulókat, hogy rajzoljanak térképet azokat a helyeket 

feltüntetve, amelyek számukra fontosak, és ezt írásban indokolják meg. A térképrajzolás 

a „write and draw” technika egy változata, melyet angol szerzők (Morrow 2001) már 

sikerrel alkalmaztak. Ezt a módszert próbáltuk importálni. Az angol szerzőkhöz 

hasonlóan mi is arra kértük a gyermekeket, hogy rajzolják le azokat a helyeket, amelyek 

fontosak számukra. Továbbá megneveztük azokat a helyeket, amelyeket szerettünk 

volna, ha lerajzolnak: 

 

• Ahol sokat szoktál tartózkodni szabadidődben 

• Ahol sokat szoktál együtt lenni a családoddal 

• Ahol sokat szoktál találkozni a barátaiddal 

• Ahol sokat szoktál sportolni, mozogni 
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• Ahol nagyon szeretsz lenni 

• Ahol nagyon nem szeretsz lenni. 

 

Annak ellenére, hogy próbakérdőíveket is töltettünk ki, hogy a gyermekek biztosan 

értik-e a kérdéseket, a kérdőív ezen része nem lett értékelhető. Ennek az lehetett az oka, 

hogy túl sok kérdésre akartunk választ kapni, melyre ez a módszer nem feltétlenül 

alkalmas. 

Jelen dolgozat az első három kérdés részletes elemzésével foglalkozik, továbbá 

az utóbbi három kérdésre adott rajzos és írásos válaszok alapján vizsgálja a környezet és 

a rendszeres fizikai aktivitás kapcsolatát. 

A kérdések – gyermekek által is – jól érthető megfogalmazásához pedagógusok 

segítségét is igénybe vettük. A felmérés megkezdése előtt próbakérdőíveket töltettünk 

ki. A tapasztalatok szerint a felmérés során a kérdőívek kitöltése kb. 35-40 percet vett 

igénybe, így egy tanóra, illetve 45 perces foglalkozás keretében megszervezhető volt a 

felmérés lebonyolítása. A kérdőívek kiosztása előtt felhívtuk a tanulók figyelmét a 

felmérés anonimitására, valamint arra, hogy a kérdőív kitöltése teljesen független az 

iskolai feladatoktól, így munkájukra érdemjegyet sem kapnak, tanáruk a kérdőívek 

kiértékelésében nem vesz részt. A kérdőívek kiosztása után a pedagógusokkal 

egyeztetve instrukciókat kaptak a gyermekek a kitöltéshez. Arra kértük őket, hogy azt 

írják, illetve rajzolják le, ami először az eszükbe jut és ne „puskázzanak”. A 

gyerekeknek nem tettük kötelezővé, hogy írásban is és rajzban is válaszoljanak; 

választhattak a két lehetőség közül. Az volt a tapasztalatunk, hogy a gyerekek 98 %-ban 

éltek mind az írásban, mind a rajzban történő válaszolással. A tanulók örömmel, 

motiváltan álltak hozzá a feladathoz, részükről is pozitív visszajelzések születtek. 
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2.2. A gyermekrajzok fejlődéspszichológiája  

„a gyermekrajz közlő nyelv” 

Nagy László (1905) 

 

A gyermekeknek még nem megfelelő az introspekciós, absztrakciós és verbális 

képességük, így sok esetben rajzaikkal fejezik ki érzelmeiket, indulataikat, 

hangulataikat (Kárpáti 2001). A gyermekrajzok fejlődéslélektanát sokféleképpen lehet 

szakaszokra osztani (Feuer 2000, Kárpáti 2001). Dolgozatunkban csak a vizsgálat 

szempontjából szükséges szempontokra térünk ki, amelyek a következők: 

• Az általunk vizsgált korcsoport (9-11 éves korosztály) vizuális 

ábrázolási, rajzfejlődési sajátosságai. 

• A 9-11 évesek rajzfejlődési sajátosságai, összefüggésben a szóbeli 

kifejezés fejlődésével. 

• A vizuális ábrázolási módszerek használata a gyermekek környezetről 

alkotott reprezentációinak feltárásában. 

A gyerekek rajzaira 6-7 éves kortól 9-10 éves korig a sematikus, vagy más néven naiv-

realista korszak jellemző. Ekkor az ábrázolások egyre kevésbé mágikusak, a rajzok 

funkciója kerül előtérbe, mégpedig az érzelmek, indulatok, gondolatok szimbolikus 

megfogalmazása (Kárpáti 2001). Az ebben az időszakban zajló jelentős pszichológiai 

változások megjelennek a rajzokban is. A látásmód és gondolkodás egyre reálisabbá 

válik. A gyermek objektíven látja a világot, érzelmei elkülönülnek a tárgytól. 7 éves 

kortól lesz egyre általánosabb az analitikus, részletekre koncentráló észlelés. Ekkortájt 

már a verbalitás uralja a képet, a rajz leginkább csak illusztratív szerepet játszik. A 

korszak vége felé, rajzoláskor a gyerekek egyre több sémát alkalmaznak. A beszéd, a 

kor előrehaladtával egyre fontosabb lesz, míg a rajz fokozatosan háttérbe szorul. 

Kiemelve ebből a szakaszból a vizsgálatunk szempontjából releváns 9-11 éves kort: a 9 

éves életkorra csökken az egocentrikus rajzok száma, a gyermek már nemcsak a saját 

szemszögéből ábrázolja a világot. A rajzokon a tárgyak közötti kapcsolatok ábrázolása 

lesz a hangsúlyos, és kezd fontos lenni az esztétikus kompozíció is. A rajzolás fő 

funkciója ekkor a világ jelenségeinek megértése, egyre kevésbé tükröz a kép érzelmi 

vonatkozásokat. 9-10 éves kor körül a rajzolás gyakorisága sok gyereknél ritkul, és 

sokan fel is hagynak vele (Tihanyiné 2008). 
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A következő, rajzi realista szakasz 10 éves kortól kb. 13 éves korig tart. A 

rajzolásban a serdülőkort megelőzően regresszió következik be. A rajz már nem árulja 

el a gyerekek belső titkait, gondolatait. Leginkább a valóságot próbálják ábrázolni. 

Szeretnek egy-egy kiragadott mozzanatot, hangulatot ábrázolni. Egy-egy cselekmény 

erősödő átélése viszont szétfeszítheti az eddig meglévő sémákat. 11 éves korban – ami 

szintén releváns a vizsgálatban – a rajzok korábbi sematizmusa eltűnőben van, a 

meglévő sémák egyre jobban differenciálódnak. Az ábrázolásban a lényeget emelik ki, 

egy-egy mozdulatot, hangulatot. Ha emlékezetből rajzolnak, nem képzeletből teszik azt, 

hanem ténylegesen felidézik a rajzolni kívánt dolgot. A képhez ekkor már gyakran 

társítanak szavakat, hogy a kívánt hatást elérjék. Éppen ezek miatt az életkori jellemzők 

miatt alkalmasak a rajzolásos-rajzoltatásos technikák (esetleg szavakkal kísérve) a 

gyerekeknek a fogalmakról, vagy a világ jelenségeiről – például: környezet, egészség, 

otthon, fizikai aktivitás-testedzés – kialakult tudásának, reprezentációinak a 

feltérképezésére (Morrow 2001). Abból a szempontból is kihasználandó ez a korszak, 

hogy bár 12-15 éves kor körül kifejezetté válik a rajzokon a szocializációs hatás is, 

egyre többen hagynak fel a rajzolással, írásos önkifejezésre váltva. 
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IV. Eredmények 

 
1. A környezet okozta ártalmak megjelenése a gyermekek rajzos és írásos 

válaszaiban 

 

Az első kérdés („Szerinted mi okoz betegséget a környezetedben?”) segítségével 

arra kerestük a választ, hogy a megkérdezett tanulók a környezet mely elemeit, 

tényezőit hozzák összefüggésbe az egészségre gyakorolt hatásokkal. A válaszok 

kategorizálása és összesítése után nyilvánvalóvá vált, hogy a tanulók a 

környezetszennyezés és a különböző emberi tevékenységek közötti kapcsolatot 

felismerik, azonban olyan hatások, mint például az életmódból következő dohányzás, 

szintén környezeti tényezőkként jelennek meg a válaszok között. Ezt támasztják alá 

azok a válaszok és rajzok is, melyek a füstszennyezést nem egyértelműen ipari 

tevékenységként vagy motorizációs hatásként értelmezik. Sőt, a kvantitatív vizsgálatok 

szerint a nagykátai gyerekek a dohányzást is egészségre káros környezeti tényezőnek 

tekintik (p<0,01). Érdekes továbbá, hogy az Eleken élő gyerekek, ahol a fő bevételi 

forrás még napjainkban is a mezőgazdaság, az alkoholfogyasztást az egészséget károsító 

környezeti tényezők közé sorolják (p<0,01). Példák: 

 

„Szeméttelep, füst, autógázok, hangosabb járművek, por.” (11 éves lány,  

  Szeged) 

„Dohányfüst, szemetelés, kipufogógázok. “ (11 éves fiú, Szeged) 

„Por, szmog, cigifüst.” (11 éves lány, Budapest XI. kerület) 

 

 
 

2. ábra: A por és a füst nemcsak a környezetszennyezés, hanem például a 

dohányzás következményeképpen is definiálható környezeti betegség-forrás a 

tanulók értelmezésében (11 éves fiú, Budapest XI. kerület) 
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A megkérdezett tanulók legnagyobb arányban a pollenszennyezés (31,5 %), az 

autóforgalom (29 %), a hulladék-képződés (27,2 %) és egyéb levegőszennyező 

tevékenységek (25,2 %) szerepét nevezték meg egyértelműen olyan környezeti 

tényezőként, melyek hatással lehetnek az egészségi állapotra. Markáns, kb. 15 %-os 

arányt képviselnek azok a válaszadók, akik különböző fertőzésforrásokat, a dohányzást, 

a különféle vegyszereket, az alkohol- és drogfogyasztást, valamint az egyéb ipari 

tevékenységeket nevezték meg egészségre ártalmas környezeti tényezőként. A kisebb 

arányban (kevesebb, mint 10 %) megjelenő válaszok között szerepelnek a romlott 

élelmiszerek okozta fertőzések, egyéb természeti hatások (például hideg, vulkánkitörés), 

a növényzet kiirtása és a vízszennyeződések hatása, bár ezek kevésbé meghatározó 

jelleggel jelentkeznek. Említésre került a médiában gyakran szerepelt madárinfluenza is 

(3,6 %). 

 

1. diagram: A környezet betegséget okozó elemei és tényezői a kérdőíves felmérés 

eredményeinek összesítése alapján 
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A kérdésre adott válaszok között tehát legmarkánsabban a környezetszennyezés 

különböző formái (levegő-, víz-, talajszennyezés; közlekedés okozta környezetterhelés, 

zajártalom, hulladékképződés) jelentkeztek, több mint 70 %-ban. A fővárosban, 

lakótelepen élő gyerekek rajzos válaszaikban szignifikánsan többször említették 

egészségre káros tényezőként a közlekedést, mint az ország más területén élő társaik 

(p<0,01). A Nagykátán élő gyerekek pedig írásos válaszaikban említik többször a 

közlekedést és az ipari tevékenységet mint egészségre káros környezeti tényezőt 

(p<0,01). Ezt magyarázhatja az, hogy Nagykáta viszonylag közel fekszik a fővároshoz, 

és gazdasága nagymértékben függ attól. Íme, néhány példa az írásos válaszok közül: 

 

„Az, hogy a kocsik kipufogójából kiszivárog a benzin.” (10 éves lány, Elek) 

„Az eldobált szemét.” (11 éves lány, Budapest IV. kerület) 

„Gyárak, katalizátor nélküli autók, dohányzás, por, freonok.” (11 éves fiú, 

  Szolnok) 

„A sok gépjármű, és ami kijön a kipufogócsövön.” (10 éves lány, Nagykáta) 

„Gyárak, kémények, szennyezett vizek, hulladék.” (11 éves fiú, Budapest XI. 

  kerület) 

 

 

 
 

3. ábra: A környezetszennyezés különböző formái a legmeghatározóbb környezeti 

betegség-forrásként jelennek meg a tanulók betegségképében (11 éves lány, 

Nagykáta) 

 

Némely esetben a lakókörnyezet önmagában is információkat adott a közvetlen 

környezeti hatásokról: 
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„Mivel az M5-ös autópálya mellett lakom, ezért a kipufogógáz.” (11 éves fiú, 

  Szeged) 

 

 
 

4. ábra: A nagyvárosban élő tanulók a lakókörnyezeti hatásokat sok esetben az 

autóforgalommal és annak káros következményeivel azonosítják (9 éves lány, 

Budapest IV. kerület) 

 

Mindkét, a Tisza partján fekvő iskolában sajátosak voltak a tanulók e kérdésre 

adott válaszai, ugyanis a folyószennyezés mint az egészségre ártalmas hatás csak a 

szolnoki tanulók körében jelent meg, és fordult elő nagyobb számban. Itt erőteljes 

befolyásoló tényező, hogy maga az iskola a folyó partján helyezkedik el. 

 

„Sokan beledobálják a Tiszába szemetet.” (10 éves lány, Szolnok) 

„Ciánszennyezés, por.” (10 éves lány, Szolnok) 

 

A környezeti tényezők szerepét a betegségkép alakulásában nem csupán a 

környezetszennyezés, hanem egyéb emberi tevékenységek is befolyásolták a tanulók 

válaszaiban. Az ezekkel kapcsolatos összefüggések értelmezése nem egyértelmű ugyan 

az adott korosztály környezeti ismeretei alapján, mégis – nagy valószínűséggel a 

tömegtájékoztatás miatt – igen nagy jelentőséget tulajdonítanak a tanulók a 

pollenszennyeződésnek. A válaszadók több mint 30 %-a a parlagfüvet és más növények 

virágporát említette olyan környezeti hatásként, ami például az allergia és az asztma 

kiváltó oka (5. és 6. ábra). Néhány írásos példa: 

 

„Parlagfű” (11 éves lány, Szeged) 

„Nyárfa” (11 éves fiú, Szeged) 

„Virágpor” (10 éves lány, Budapest IV. kerület) 
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5. ábra: A parlagfű-pollen (10 éves fiú, Elek) 

 

 
 

6. ábra: Parlagfű (10 éves fiú, Elek) 

 

 

2. A környezet okozta betegségek megjelenés a gyerekek rajzos és írásos 

válaszaiban 

 

A „Tudod-e, hogy melyek azok a betegségek, melyek a környezetedből 

erednek?” kérdés segítségével szerettem volna feltérképezni a gyerekek ismeretét a 

környezet okozta betegségekről. A kapott válaszokat a következő csoportokba 

oszthatjuk: allergiás megbetegedések, fertőző megbetegedések és egyéb betegségek. A 

tanulók leggyakrabban az allergiás megbetegedéseket említik, ezután következnek a 

fertőző betegségek. Ezek között találhatók olyanok, amit beteg embertől, vagy állattól 

kaphatnak el. Az egyéb betegségek között pedig olyanok szerepelnek, mint a 

környezetszennyezés okozta betegségek, a mérgező növények által okozott tünetek, 

illetve megjelennek a természeti környezet által okozott betegségek. Érdekes, hogy a 

gyerekek daganatos betegséget is megneveztek, például a tüdőrákot. 
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2.1. Allergia 

 

A legtöbben – a gyerekek 21,9 %-a – az allergiás megbetegedéseket nevezték 

meg mint környezetből eredő betegséget. Néhány példa: 

 

„A parlagfű okozta allergia.” (9 éves lány, Szeged) 

„Allergia, asztma és egyéb tüdőbetegségek.” (10 éves lány, Elek) 

„Asztma, tüdőgyulladás.” (10 éves fiú, Szolnok) 

 

 

 
 

7. ábra: „Allergia.” (10 éves fiú, Szolnok) 

 

 

2.2. Fertőző betegségek 

 

2.2.1. „Emberről – emberre” terjedő megbetegedések 

 

A megkérdezett tanulók környezettel kapcsolatos betegségként igen gyakran a 

fertőzéseket említették. Válaszaikban három alkategóriát különíthetünk el: az „emberről 

– emberre terjedő”, az „állatról – emberre terjedő” és az egyéb megbetegedéseket. Az 

„emberről – emberre terjedő” betegségek esetén egyes válaszok a fertőzés 

mechanizmusát emelik ki, míg más válaszok konkrét fertőző betegségeket vagy azok 

tüneteit említik a betegség megnevezése nélkül. Ide többnyire olyan válaszok 

sorolhatók, amelyek a beteg emberrel (többnyire náthás, lázas beteggel) történő 
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érintkezés veszélyeire hívják fel a figyelmet. Ezek általában olyan gyermekbetegségek, 

melyeken a legtöbb tanuló már átesett. 

 

„Fertőző beteg társaságában lenni.” (10 éves lány, Elek) 

„Rátüsszentesz másra.” (10 éves lány, Elek) 

„Ha piszkos a kezünk.” (9 éves lány, Budapest IV. kerület) 

 

 

 
 

8. ábra: „Ha valaki tüsszent, megfogja a busz egyik részét, utána más is megfogja, 

és nem mos kezet.” (11 éves lány, Szolnok) 

Néhány példa konkrét betegség megemlítésére: 

 

„Bárányhimlő, rózsahimlő.” (9 éves lány, Szeged) 

„Megfázás, torokfájás.” (9 éves fiú, Szeged) 

 

 

 
9. ábra Fertőző betegség ábrázolása (10 éves fiú, Elek) 

 
A gyerekek egy része írásos válaszában csak a tünetet említi, mely kellemetlen, 

kezelése otthoni ápolást igényel. 
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„Hasmenés, hányás.” (10 éves fiú, Szeged) 

„Fejfájás, fülfájás, hányinger, szédülés, ínygyulladás.” (9 éves lány, Szeged) 

„Köhögés, láz, fejfájás.” (11 éves lány, Elek) 

 

 

2.2.2. „Állatról – emberre” terjedő megbetegedések 

 

Az „állatról – emberre” terjedő betegségek között leginkább a házi kedvencek – 

kutya és macska – által terjesztett betegségekre hívják fel a figyelmet, különösen az 

állatok ürülékét tekintik fertőzőnek, betegséghordozónak. A közelmúltban a 

madárinfluenza központi téma volt a médiában. Így a gyerekek figyelmét sem kerülték 

el a madárinfluenza veszélyeire figyelmeztető felhívások. A válaszokban és a rajzokon 

gyakran jelenik meg betegségben elhullott madár, illetve az általa okozott betegség. 

 

„A cicám fertőző betegséget szedhet össze.” (10 éves lány, Szolnok) 

„A játszótéren a homokozóban rengeteg macskaürülék van és a kisgyerekek nem 

  veszik észre, később amikor még nem mostak kezet, a kezüket a szájukba 

  veszik.” (11 éves lány, Szolnok) 

„A kutyák, macskák rengeteg betegséget terjesztenek.” (11 éves lány, Szeged) 

„A madaraktól (galamb, tyúk, varjú) madárinfluenzát lehet kapni.” (11 éves 

  lány, Szeged) 

„A kutyatartók nem takarítják el a kutyapiszkot.” (10 éves lány, Szolnok) 

„Cérnagiliszta.” (10 éves lány, Szeged) 

„Kutya, macska, galamb, patkány, egér.” (10 éves fiú, Budapest XI. kerület) 

„Kutyaharapás, afrikai légycsípés.” (10 éves fiú, Szeged) 

„Madárinfluenza.” (11 éves lány, Szeged) 

“Veszettség, rüh.” (9 éves lány, Elek) 
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10. ábra: Háziszárnyas, mint a madárinfluenza egyik forrása (10 éves lány, Elek) 

 
A gyerekek tisztában vannak azzal, hogy betegséget nemcsak a négylábú 

kedvencektől vagy madaraktól lehet kapni, hanem rovaroktól is. Így tudják, hogy a 

kullancs is terjeszthet betegséget. Elek falusias, természetközeli környezetében nagyobb 

hangsúlyt kapnak a rágcsálok és a rókák által okozott veszélyek. 

 

„Kullancs.” (9 éves fiú, Szeged); (11 éves lány, Budapest XI. kerület) 

 

 

 
11. ábra: Kullancsveszély (10 éves fiú, Elek) 

 
„Rászáll a légy az ennivalóra.” (11 éves lány, Szeged) 

„A temető és a benne lévő patkányok meg a bolhák.” (10 éves lány, Elek) 

„Kullancs, patkány, róka, állatszőr, egér.” (10 éves lány, Elek) 

„Agyhártyagyulladás.” (10 éves fiú, Elek) 

„Madárinfluenza, disznókörömfájás.” (11 éves fiú, Szolnok) 
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12. ábra: A tanulók jelentős számban nevezték meg válaszaikban a háziállatokat és 

a romlott élelmiszereket fertőzésforrásként (10 éves fiú, Szolnok) 

 

2.3. Egyéb megbetegedések 

 

A harmadik csoport a legkisebb, a válaszoknak csupán 6 %-a tartozik ide. Ide 

azok a betegségek kerültek, melyeket külső tényező okoz. Ebbe a kategóriába sorolható 

a romlott vagy szennyezett étel fogyasztása, a környezetszennyezés okozta, illetve az 

időjárás okozta megbetegedések. Leginkább a vidéken élő tanulók kötötték össze a 

romlott és a szennyezett étel fogyasztását különböző panaszok és betegségek 

megjelenésével. Mind a három csoportot megvizsgáltuk a Kruskal-Wallis teszt 

segítségével, szignifikáns különbségeket keresve nem, életkor és lakhely szerint. Az 

Eleken élő tanulók írásos válaszaikban szignifikánsan többször említették a 

romlott/szennyezett étel fogyasztását betegséget okozó tényezőként, mint más 

településen élő társaik. Ez elsősorban a település agrárjellegéből fakadhat. Például: 

 

„Az utcáról ne együnk gyümölcsöt, mert lehet, hogy le van permetezve.” (11 

  éves lány, Elek) 
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13. ábra: A permetezés, mint lehetséges betegségforrás (10 éves lány, Elek) 

 
 

„Romlott étel, mosatlan gyümölcs.” (10 éves lány, Elek) 

„A mérges gomba. Meg ha kukacos almát, szilvát és még ilyen gyümölcsöket 

  eszel.” (10 éves lány, Elek) 

„Ha valaki rosszat eszik, és nem veszi komolyan a figyelmeztetéseket.” (11 éves 

  fiú, Szolnok) 

„Szerintem a rovarok meg a gombák.” (11 éves fiú, Szolnok) 

 

A környezetszennyezés is megjelenik mint betegséget okozó tényező. A 

környezetszennyezés által okozott betegségek legfőbb okának a füstöt tartják: 

 

„Például a füstmérgezés. Kellemetlen betegség a környezetünkben lévő füst. Ez 

  a betegség súlyos, akár bele is lehet halni.” (9 éves lány, Szeged) 

 

A környezet okozta betegségek között említenek a gyerekek környezeti ártalmakat is, 

melyek egy részének oka maga a természetes környezet (időjárás), más részét a 

mesterséges környezet káros hatásai (például zaj) okozzák. 

 

„Napszúrás.” (10 éves fiú, Szeged) 

„Ha belelépünk egy tüskébe.” (10 éves fiú, Elek) 

„Halláskárosodás.” (10 éves lány, Szolnok) 

 

A válaszokat ebben ez esetben is alávetettük kvantitatív elemzésnek. A tanulók 

legnagyobb arányban, 26,6 %-ban nem tudtak olyan betegséget megnevezni, amit jelen 
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tudásuk szerint környezeti tényezők okoznak. Ez akár lehetne szerencse is, hiszen ezek 

a gyermekek feltehetőleg még nem találkoztak káros környezeti ágensek okozta 

betegséggel, így nem rendelkeznek kellő tapasztalati tudással. Jelen esetben azonban a 

környezeti tényezők betegséget okozó szerepének a felismerése megelőző szerepű lehet. 

A válaszokat Kruskal-Wallis teszttel is megvizsgáltuk. A kérdésre adott írásos és 

rajzos válaszokat nemek szerint megvizsgálva szignifikáns eltérést nem találtunk. 

Viszont települések szerint találtunk a válaszokban szignifikáns eltéréseket. Az eleki 

tanulók írásos válaszaikban szignifikánsan többször említik meg az ételmérgezést 

(permetezett, romlott étel által okozott betegséget), a nagykátai gyerekek pedig a 

tüdőrákot említik többször, mint az ország más területén élő társaik (p<0,01). 

 

2. diagram: A környezet okozta betegségek megítélése a kérdőíves felmérés 

eredményei alapján. A leggyakoribb válaszok 
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3. diagram: A környezet okozta betegségek megítélése a kérdőíves felmérés 

eredményei alapján. A ritkábban adott válaszok 

 

 

 
 

 

3. A bezártság mint környezeti tényező megjelenése 

 

A „Mit gondolsz, mi történik azzal, aki keveset van szabadban?” kérdés 

segítségével arra kerestük a választ, hogy a gyerekek mit gondolnak arról, mi történik 

azzal, aki sokáig nem megy ki a friss levegőre, a szabadba. A kérdésfeltevésben és a 

helyszínen történő verbális kommentárokban azt próbáltuk hangsúlyozni, hogy arra 

vagyunk kíváncsiak, hogy mi történik azzal – az egyébként egészséges emberrel –, aki 

sokáig nem megy ki a szabadba, önként bent marad a szobájában. 

A tanulók válaszaikban nagyrészt negatív következményeket említenek. A 

megkérdezettek 63,8 % válaszolta, hogy aki keveset van a szabadban, az megbetegszik. 

A gyermekek többsége tehát a bezártságot összekapcsolja a betegséggel általában, a 

bezártságot így gyakorlatilag a jóllét, az egészség hiányával hozzák összefüggésbe. A 

válaszok 23,7 %-ában jelenik meg az elhízás a bezártság következményeként, amelynek 

kóros formája szintén betegségnek tekinthető, de enyhébb változata is az egészséges 

működés és életforma hiányát, zavarát jelzi. Az eredmények alapján úgy tűnik, hogy a 
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gyermekek gondolkodásában fontos szerepet játszik a testsúly, illetve a 

testsúlyprobléma, hiszen a válaszolók közel negyede említette válaszaiban, viszont a 9-

11 éves korosztályban még nem jelenik meg különbség a nemek közt ezen a téren. 

Kiemelendő még, hogy a válaszadók 15,8 %-a a negatív lelki elváltozásokat is a 

bezártság következményének tartja. 

A gyerekek, kihasználva a lehetőséget, írásbeli válaszaik mellett rajzos 

válaszokat is adtak a kérdésre. A rajzok lehangoló, szomorú benyomást keltenek. 

Általában egy szomorú, esetleg ágyban fekvő embert/gyereket ábrázolnak. A rajzos 

válaszok tendenciája hasonló az írásban adott válaszokéhoz: a betegség és a 

megváltozott külső jelenik meg leggyakrabban az ábrázolásokban. Az egyetlen jelentős 

különbség, hogy a lelki problémák megjelenítésével ebben a kifejezési formában nem 

találkozunk, de ennek fő oka feltételezésünk szerint technikai, hisz a lelki szenvedés 

vizuális megjelenítése nehezen megvalósítható. 

Összehasonlítottuk a fiúk és a lányok kérdésekre adott írásos és rajzos válaszait, 

de szignifikáns különbség nem mutatkozott. A válaszgyakoriságok összehasonlításakor 

(az összes tesztet kitöltő fiú, illetve lány hány százaléka adta az adott választ) a „negatív 

lelki elváltozások” terén mutatkozott különbség: a fiúk 12,5 %-a, míg a lányok 18 %-a 

gondolta, hogy a bezártság negatív lelki elváltozásokat okozhat. Ez a különbség 

kapcsolatba hozható a szocializációs szerepek által sugallt képekkel, vagyis azzal, hogy 

a gyengeség jobban összeegyeztethető a női szerepekkel (Anson és mtsai 1993), így a 

lányok gyakrabban „mernek” negatív lelki elváltozást említeni. 

Jelentős eltérés mutatkozott a kérdésre adott válaszokban akkor, amikor iskolák 

szerint hasonlítottuk össze azokat, Kruskal-Wallis próbával ellenőrizve a 

szignifikanciát. Ez szignifikáns különbséget mutatott  az iskolák között a „negatív lelki 

elváltozások”, az „elhízás”, a „rossz közérzet” és a „csökkent aktivitás” válaszok 

esetében. 

A válaszok százalékos elemzése alapján (az adott iskolában az összes tesztet 

kitöltő gyermek hány százaléka adta az adott választ) a „negatív lelki elváltozásokat” a 

nagykátai gyermekek jelölték meg legnagyobb arányban, 31,1 %-ban. Az „elhízás” mint 

a bezártság következménye szintén a nagykátai (42,2 %), valamint a szegedi (38,6 %) 

tanulók válaszai között gyakori. A „rossz közérzet” említése a szolnoki (28,9 %) és a 
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nagykátai (28,1 %) tanulók között fordul elő nagy gyakorisággal, míg a „csökkent 

aktivitást” az eleki tanulók közül említik kiemelkedően sokan (19 %). 

A rajzban adott válaszok esetében a Kruskal-Wallis próba szignifikáns 

különbséget mutatott az iskolák szerinti összehasonlításban a „beteg ember ábrázolása”, 

a „lustálkodás” és a „megváltozott külső” tekintetében (p<0,01), valamint a „nem 

mozog” válasz esetében (p<0,05). 

A „beteg ember” ábrázolása az eleki (52,9 %) és a nagykátai (48,5 %) tanulók 

között volt a leggyakoribb, míg a „lustálkodást” a szegedi tanulók jelenítették meg 

leggyakrabban rajzaikban (21,1 %). Jelen esetben a lustálkodás rajzos  megjelenítéséhez 

a szórakozással kapcsolatos (televíziózás, videózás, számítógépes játékok) rajzokat 

soroltuk. „Megváltozott külső”-t a budapesti (IV. kerület) és az eleki gyermekek 

rajzoltak nagy gyakorisággal, míg a „nem mozog” válasz a budapesti (XI. kerület) 

iskola jellemzője volt (18,2 %). 

A válaszokat összevetettük a válaszadók korának függvényében is (Kruskal-

Wallis próba). Mind az írásos, mind a rajzos válaszokban egy-egy helyen találtunk 

szignifikáns eltérést. Az írásos válaszokban a mozgáshiány (p<0,01), a rajzos 

válaszokban a lustálkodás (p<0,01) – így a tévézés és a videózás – tekintetében. 

Kilencéves gyermekek a százalékos elemzés alapján gyakrabban írták a csökkent 

aktivitást, a mozgáshiányt a bezártság következményeként, rajzos válaszaikban viszont 

ritkábban jelenik meg a lustálkodás ábrázolása, mint idősebb társaiknál. 

A továbbiakban kihasználva a módszer adta lehetőségeket, szeretnénk bemutatni 

a gyermekek írásban és rajzban adott válaszait. A jobb áttekintés érdekében az írásos 

válaszokban két nagy csoportot képeztünk. Az első csoportba a testi tünetek kerültek, 

amelyeket további négy alcsoportra osztottunk (általános tünetek, megbetegedés, 

elhízás, halál). A második csoportot a lelki tünetek alkotják, melyeket további két 

alcsoportra lehet osztani (negatív lelki elváltozás, konkrét betegség említése). Érdekes, 

hogy a tanulók nem neveznek meg konkrét, fizikálisan megjelenő betegséget. 

Legtöbbször csak annyit írnak, hogy megbetegszik vagy rosszul lesz valaki (14. és 15. 

ábra). 
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14. ábra: „Beteg lesz.” (10 éves lány, Szolnok) 

 

 

 
15. ábra: „Nem kap friss levegőt, és ezért rosszul lehet.” (11 éves lány, Szolnok) 

 

Ezeket a megbetegedéseket gyakran laikus magyarázatokkal is alátámasztják. A 

betegség okának a kevés mozgást, a legyengülést, a friss levegő hiányát tartják: 

 

„Megbetegszik.” (11 éves lány Szeged) 

„Többet lesz beteg, mert nem mozog annyit, mint amennyit kéne.” (10 éves fiú, 

  Szeged) 

„Legyengül, és sokszor megbetegszik.” (9 éves fiú, Szeged) 

„Megbetegszik, mert nincs a friss levegőn eleget, és a baktériumok  

  megtámadják.” (11 éves fiú, Szolnok) 

 

A testi tünetek között megjelenik az elhízás, melyet a tanulók 23,7 %-a említ írásban. 

Mind a lányok, mind a fiúk közel azonos arányban kötik össze a bezártságot az 

elhízással. Sok tanuló a bezártságot a mozgáshiánnyal, és az annak következtében 

kialakuló elhízással kapcsolja össze. 
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„Elhízik, a sok evéstől lustává válik.” (11 éves fiú, Szeged) 

„Sokszor beteg, elhízik, lusta lesz.” (11 éves fiú, Szeged) 

 

A fiúk 20 %-a, a lányok 13,9 %-a véli úgy, hogy a bezártság következtében általános 

rossz közérzet alakul ki. Az általános tünetek között fejfájás, sápadtság, láz, rossz 

közérzet szerepelnek, míg a mozgásszervi elváltozásoknál gyenge csontokat és 

ízületeket említenek a tanulók, s mindennek alapján általános gyengeséget ábrázolnak a 

rajzokon (16. ábra). 

 

 

 
16. ábra: „Gyenge lesz.” (10 éves fiú, Budapest XI. kerület) 

 

Szöveges válaszok: 

 

„Sápadt lesz.” (11 éves lány, Szeged) 

„Elgyengülnek az ízületei.” (10 éves fiú, Szeged) 

„Láza lesz.” (11 éves lány, Szeged) 

„Vérszegény és nagyon fehér lesz a bőre.” (9 éves fiú, Szeged) 

„A csontjai nem erősödnek meg.” (11 éves lány, Szeged) 

„Nem lesz egészséges, és nem tisztul a tüdeje.” (9 éves fiú, Szeged) 

„Fényérzékeny lesz a keze és a szeme.” (10 éves lány, Elek) 

„Romlik a látás, a hallása.” (11 éves fiú, Elek) 

„Fáradt lesz, fáj a feje, nyűgös lesz. Nincs kedve semmihez.” (10 éves lány, 

  Szolnok) 
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„Sápadt lesz, elkezd szédülni és rosszul lesz.” (9 éves fiú, Szolnok) 

„Rossz lesz a keringése a szervezetében.” (11 éves lány, Szolnok) 

„Romlik a szeme a TV-től.” (11 éves lány, Elek) 

 

A rajzok majd negyedében jelenik meg a bezártság hatására kialakult megváltozott 

külső. Ezek között megfigyelhetünk bőrön megjelenő, mindenki számára jól látható 

elváltozásokat, mint a kiütések vagy éppen az anémia (17. ábra). 

 

 
17. ábra: „Vérszegény.” (10 éves fiú, Szolnok) 

 

Mind a lányok (1,2 %), mind a fiúk (1,5 %) között voltak olyanok, akik a 

bezártságot egyenesen a halállal hozták szoros összefüggésbe. Erre utalnak a következő 

megfogalmazások: 

 

„Nem szív friss levegőt és meghal.” (10 éves lány, Szeged) 

„Hulla.” (11 éves fiú, Budapest XI. kerület) 

 

Az írásos és rajzos válaszok lakóterület szerint történő elemzése rámutatott  arra, 

hogy – annak ellenére, hogy nincs szignifikáns különbség – a halál, mint a bezártságnak 

egy lehetséges következménye, semmilyen formában nem jelenik meg a nagykátai és a 

szegedi tanulók válaszaiban. 

A következő rajz szintén a korai elhalálozással hozza összefüggésbe a 

bezártságot (18. ábra). 
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18. ábra: „Hamar meghal.” (10 éves lány, Elek) 

 

A másik nagy csoportba a lelki betegségek tartoznak. A lányok 18 %-a, a fiúk 

12,5 %-a, összességében nézve a válaszoló tanulók 15,8 %-a nevezett meg valamilyen 

negatív lelki elváltozást. Ezek a rajzok lehangolóak, szomorúak. Érdekes viszont, hogy 

– igaz, nem számottevő arányban, de –  a tanulók konkrét betegségeket is megneveznek: 

 

„Depressziós lesz.” (11 éves lány, Szeged) 

„Egy idő után klausztrofóbiás lesz, vagyis retteg a bezártságtól.” (10 éves lány, 

  Szeged) 

„Idegbetegség.” (9 éves fiú, Elek) 

„Idegösszeroppanás.” (9 éves fiú, Elek) 

„Számítógép-függő.” (11 éves fiú, Szolnok) 

 

Legnagyobb részben viszont itt is az olyan általános lelki elváltozásokat említik, mint a 

boldogtalanság, az unalom, a düh, a zárkózottság: 

 

„Unatkozik.” (11 éves lány, Szeged) 

„Az lehet, hogy boldogtalan lesz.” (9 éves lány, Szeged) 

„Az az ember nem lehet nagyon boldog.” (9 éves fiú, Szeged) 

„Nem olyan vidám.” (11 éves lány, Szeged) 

„Kevés lesz az életereje. Rossz kedve lesz.” (11 éves lány, Szeged) 

„Behúzódik és senkivel nem beszél és akkor nagyon magányos lesz.” (10 éves 

  lány, Elek) 

„Dühös lesz, nem lesz nyugodt.” (10 éves lány, Elek) 

„Zárkózott, ellenséges.” (11 éves lány, Elek) 
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„Elrontja saját magának a környezetét.” (10 éves lány, Elek) 

 

4. A környezet és a fizikai aktivitás kapcsolata 

 

A kutatás elsődleges célja a környezet és egészség/betegség kapcsolatának 

megismerése volt. Az alkalmazott kérdőív azonban más, környezetre vonatkozó 

kérdéseket is tartalmazott, mint például, hogy „Mi jut eszedbe a környezetről, vagy 

milyennek képzelsz egy környezetet, ahol mindenki boldog?”. A kérdőívek feldolgozása 

közben feltűnt, hogy a gyerek a fenti kérdésekre gyakran a fizikai aktivitással 

összefüggő válaszokat adtak. Ez azért is fontos, mert egészséges életmód fontos részét 

képezi a rendszeres fizikai aktivitás. Így célszerűnek találtam egy külön fejezetben 

foglalkozni a környezet és a fizikai aktivitás kapcsolatával, valamint a környezet 

sportágválasztásra gyakorolt hatásával. 

Ezek elemzésében leginkább kvalitatív eszközökhöz (például tanulói válaszok és 

ábrák) szeretnénk folyamodni, azonban bizonyos kérdések esetében fontos a válaszok 

statisztikai elemzése is. 

A sport és a mozgás különböző formái úgy is, mint szabadidős aktivitás, és úgy 

is, mint a szabadban végezhető tevékenység, igen magas arányban jelentek meg a 

tanulók „Mi jut eszedbe a környezetről?” kérdésre adott válaszaiban. Ezt támasztják alá 

írásban adott feleleteik és az ezzel kapcsolatos rajzok. Ugyanis gyakran fedezhetünk fel 

az általuk rajzolt ábrákon különféle sporteszközöket (például kerékpárt, focipályát vagy 

kaput, görkorcsolyát, vagy éppen egy játszóteret). Alapvetően tehát a sportolást a 

környezetben végezhető tevékenységként definiálják, de ezt a fővárosban élő gyerekek 

leginkább a beépített környezethez köthető játszótérrel kötik össze. A fizikai 

aktivitásként értelmezett sportolás egyértelműen játszótérhez és/vagy sportpályához 

kapcsolódó fogalomként tűnik fel rajzaikon. Ugyanakkor a vidéki iskolákban ezek az 

eredmények kevésbé markánsan jelennek meg, s általánosan a testmozgás szabadban 

végezhető cselekvésként szerepel a válaszokban és a rajzokban (19. ábra). 
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19. ábra: A testmozgás mint szabadban végezhető cselekvés (10 éves fiú, Nagykáta) 

 

 

„A környezetemben jól érzem magam. Szeretek sportolni, meg játszani is.” (10 

  éves fiú, Nagykáta) 

„Van egy játszótér a környéken.” (10 éves fiú, Budapest IV. kerület) 

„Elégedett vagyok. Szeretek biciklizni. Nagyon szeretek görkorizni.” (9 éves 

  lány, Elek) 

„Szeretek görkorizni. Szeretek a kutyámmal futkározni. Szeretek labdázni.” (10 

  éves lány, Szolnok) 

„Imádom a természetet, mert eszembe jut a focizás!” (9 éves fiú, Elek) 

„A játszótér.” (10 éves lány, Budapest XI. kerület) 

„Azokat a játszótereket szeretem, ahol sok a fa.” (10 éves lány, Szeged) 
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4. diagram: A környezet értékelése az ott élők szerint 

 
 

6. táblázat: A „Milyennek képzelsz egy környezetet, ahol mindenki boldog?” 

kérdésre adott írásos válaszok kategóriába kerülési kritériumai 

 

Kategória A kategóriába kerülés kritériumai  

A természeti környezet és elemei erdő, fák, fű, növények, állatok, tiszta 
folyók és tavak 

Nyugalmat árasztó környezet mindenki mosolyog; jókedvű; az emberek 
nem bántják egymást, a felnőttek 
pihennek, a gyerekek játszanak 

Tiszta, ápolt környezet nincs graffiti, nincs eldobott 
cigarettacsikk, nincs szemét, nincs 
parlagfű 

Mindenfajta ártalomtól mentes környezet nincs autó, nincsenek gyárak, az emberek 
gyalog közlekednek, nincs füst és szmog, 
tiszta víz, tiszta levegő 

Az épített környezet és elemei kertes ház, vidék; játszótér, állatkert, nincs 
beton 

Az egészséges környezet és lehetőségei egészséges táplálkozás, sport, kirándulás 
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A „Milyennek képzelsz egy környezetet, ahol mindenki boldog?” kérdésre adott 

írásos és rajzos válaszokat különböző kritériumok alapján kategóriákba soroltuk 

(természeti környezet; épített környezet; egészséges környezet; nyugalmat árasztó és 

rendezett környezet stb.) (3. diagram, 6. táblázat). Ezek közül a megkérdezett tanulók 

elsősorban az egészséges környezettel hozták összefüggésbe az egészséges életmód és 

életvitel olyan lehetőségeit, mint a rendszeres testmozgás, sportolás, kirándulás stb. 

(több mint 10 %-ban). Ugyanakkor a korosztály-specifikus mozgásformák, melyek 

leginkább a játszótérhez köthetők, szintén megjelennek; igaz, közvetett formában. Az 

épített környezet elemeinek megnevezésében ugyanis igen markánsan jelent meg maga 

a játszótér, illetve az ahhoz köthető játék- és mozgásformák (mászókázás, hintázás) 

széles skálája (Cardon és mtsai 2008). Ez utóbbi válaszok sokkal inkább ábrák 

formájában jelentkeztek a kérdőíves felmérés során: 

 

„A gyerekek játszanak, az öregek sétálnak a parkban.” (10 éves fiú, Szeged) 

„Nagy játszóterek, mindenki azt csinál, amit akar.” (11 éves fiú, Szeged) 

„Olyannak, hogy mindenki játszik mindenkivel.” (9 éves fiú, Szeged) 

„Focizunk, nem szennyezik a területet.” (10 éves lány, Elek)  

„Mindenki sportol, és nem szemetelnek.” (11 éves lány, Budapest XI. kerület) 

„Ahol mindenki kint van, játszik vagy beszélget.” (10 éves lány, Budapest IV. 

  kerület) 

„Örülnek a gyerekek, lehet játszani!” (11 éves lány, Szolnok) 

„Naponta kirándulnak, sportolnak.” (11 éves lány, Nagykáta) 
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20. ábra: A játszótér, mint az egészséges és boldog környezet példája (10 éves lány, 

Budapest IV. kerület) 

 

 

 

21. ábra: A labdajáték, mint a szabadban végezhető sporttevékenységek típusa (9 

éves lány, Szeged) 
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A kérdőíves felmérésben a tanulók 10,5 %-a írásban, 3,1 %-a pedig rajzban 

nevezte meg a sportolást és a testmozgást az egészséges környezet elemeként. Úgy 

ítéljük meg, hogy a választott kérdőíves módszer lehetőségeit a tanulók ebben a 

kérdésben kevésbé aknázták ki, hiszen ábrák segítségével még inkább hangsúlyossá 

tehették volna válaszaikat ezzel a kategóriával. Az eredmények nemek szerinti 

bontásában szignifikáns eltérés nem tapasztalható, hiszen a fiú tanulók 9,5 %-a, a) 

lányok 9,3 %-a nevezte meg a fizikai aktivitást vagy annak különböző formáit, 

melyekkel pedig az egészséges környezetre asszociáltak. Ugyanakkor az is érdekes, 

hogy az épített környezet kategóriában a tanulók milyen környezeti elemekkel 

azonosították magát a környezetet, illetve ebben mennyire jelentek meg a sportolási 

lehetőségek. Az eredmények összesítése alapján ebben a kategóriában kapott igazi 

értelmezést a „write and draw” technika, hiszen a megkérdezett tanulók „csupán” 15,6 

%-a írásban, ezzel szemben 35,5 %-a rajzban nevezte meg a játszóteret az épített 

környezet elemeként. Ezzel egyrészt közvetetten mozgáslehetőséget, másrészt markáns 

lakókörnyezeti elemet (például lakótelepeken) neveztek meg, harmadrészt pedig rajzos 

formában mindezeket „játékosan” jelenítették meg. Ezek az összefüggések és hatások 

ebben a korosztályban még egyaránt jellemzőek mindkét nem esetében: a fiúk 13%-a és 

a lányok 15,7%-a írásban, 52, illetve 22,2 %-uk pedig rajzban nevezte meg ezt a 

kategóriát a kérdésre válaszolva. Az utóbbi eredménye – igen határozott különbsége – 

elsősorban a foci szerepével magyarázható, ugyanis igen sok fiú tanuló a környezetet 

leginkább a futballpályával azonosította, s így igen sok rajzban jelenik meg vagy a 

labda, vagy a futballkapu (19. és 21. ábra). Természetesen ez közvetlenül is befolyásolja 

a nemek sportágválasztási preferenciáit (Stuller 1993, 1995). A lakókörnyezet szerinti 

eltérés kevésbé figyelhető meg az eredményekben, vagyis a játszótér, mint környezeti 

elem és sportlehetőség mindenhol jelen van, így a kisiskolások mozgástanulásának 

fontos részét képezi. 
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5. A lakókörnyezet hatása a szabadban végzett fizikai aktivitásra 

 

A „Milyen mozgást végzel kint a szabadban, a környezetben?” kérdésre a 

gyerekek túlnyomó többsége legalább 2-3 olyan mozgásformát nevezett meg, melyet 

rendszeresen folytat. Meg kell említeni, hogy a válaszadók kevesebb, mint egy 

százaléka jelentette ki, hogy semmilyen sporttevékenységet nem végez. Ez az eredmény 

pedig az iskolában a heti legalább 2-3 testnevelés órán végzett fizikai aktivitás ellenére 

figyelemfelkeltő információ. Az életkori sajátosságoknak megfelelően a gyerekek 

leginkább biciklizés, futás, focizás okán végeznek rendszeres mozgást a szabadban, de 

sokuk jegyezte meg a hétvégi kirándulásokat, túrákat, sétákat. A lakótelepen élő 

gyerekek leginkább a játszótéren végezhető tevékenységekre utaltak (például 

„mászókázás”, „csúszdázás”, görkorcsolyázás, tollaslabda stb.), míg a családi házas 

övezetekben, illetve a vidéken élők – szóban és rajzban egyaránt – egytől egyig a 

biciklizést jelenítették meg. Egyértelműen tapasztalható volt, hogy a városi környezettől 

távol olyan mozgásformák is megjelentek a gyerekek válaszai között, amelyek 

elsősorban a falusi környezethez köthetők – például lovaglás –, a futballon kívül 

sportpályához köthető sporttevékenységek pedig kevésbé. A tanulók igen nagy) 

arányban a futást és a kocogást jelölték meg a szabadban végezhető rendszeres 

testmozgásként, ami mégiscsak utal az iskolai testnevelés kedvező hatásaira. Érdekes, 

hogy a felmérésben részt vevő iskolák közvetlen környezetében található uszoda. A XI. 

és a IV. kerületben például nemcsak az iskolai, hanem az iskolán kívüli sportolási 

lehetőségekben is meghatározó szereppel bír, amit a tanulók gyakrabban is jeleztek 

válaszaikban. Főleg a városi környezetben domináns a kutyasétáltatás mint rendszeres, 

szabadban végezhető mozgásforma. 

A megkérdezett tanulók írásos és rajzos válaszait aszerint kategorizáltuk, hogy 

sporteszközzel végezhető görkorcsolya, tenisz, asztalitenisz, kerékpár stb.), avagy 

sportpályához köthető kosárlabda, kézilabda, küzdősportok) mozgásformákat neveztek-

e meg. Ez utóbbi esetében a futballt külön szerepeltettük, hisz hazánkban – főként a 

fiatalok körében – prioritást élvező sportlehetőség. Fontosnak tartottuk, hogy a 

tornát/gimnasztikát és a futást/kocogást szintén külön kategóriában kezelnünk, melyek 

utalnak/utalhatnak az iskolai testnevelés szerepére. Szabadidős tevékenységek 
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megnevezés alatt a kirándulás, barlangászat, lovaglás, tánc stb. szerepelt. Az 

eredmények összegzése (4. táblázat) bizonyította, hogy a tanulók elsősorban korosztály-

specifikus sporttevékenységeket folytatnak, mint biciklizés, focizás, egyszerű 

eszközökhöz köthető sportágak), amelyekre azonban hatással vannak a lakókörnyezeti 

elemek is. Már korábban is említettük, hogy a játszótér központi helyet foglal el 

mindennapi tevékenységeikben, így nem meglepő, hogy az általuk preferált sportágak is 

elsősorban a játszóterekhez köthetők. 

 

 

5. diagram: A szabadban végzett mozgásformák a tanulók véleménye alapján 
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Ugyanezen eredményeket nemek szerinti bontásban is megvizsgáltuk (5. 

táblázat). A fiúk a labdarúgást és a sportpályához kötött tevékenységeket többször 

nevezték meg, mint a lányok. Itt meg kell jegyezni, hogy a fiúk ennél a kérdésnél több 

mozgásformát soroltak fel, mint a lányok. A sportolás továbbá a „fiús magatartás” 
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részét képezi, a fiúk így több mozgásformával élnek. A lányok viszont gyakrabban 

említették a szabadidős tevékenységek végzését, mely csoportba például kutyasétáltatást 

vagy a barátokkal való sétát soroltuk. 

 

 

6. diagram: A szabadban végzett testmozgás formái nemek szerinti bontásban 

 

 
 

 
 

Azt is megvizsgáltam, hogy az egyes települések, a különböző lakóhely-típusok 

hogyan segítik elő egyes mozgásformák kialakulását. Először nagyságrendjük szerint 
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csoportosítottuk a városokat (6. táblázat). Az első csoportba a fővárosi iskolák kerültek. 

A másodikba a megyeszékhelyen találhatók (Szolnok, Szeged), a harmadikba pedig a 

kisvárosok (Elek, Nagykáta). Eredményeim szerint a megyeszékhelyeken több tanuló 

nevezte meg az úszást, mint a kisvárosokban, illetve a fővárosban. A futás mind a 

fővárosban, mind a kis településeken gyakoribb, mint a megyeszékhelyeken. 

Érdekességképpen szeretném megemlíteni, hogy mind a három csoportban a labdarúgás 

mint rendszeres, szabadban végzett fizikai aktivitás, közel azonos arányban szerepel. 

 

 

7. diagram: A 9-11 éves gyermekek szabadban végzett fizikai aktivitása a városok 

nagyságrendje szerint (*kivéve labdarúgás) 

  

Ezután megvizsgáltam az egyes fizikai aktivitások települések szerinti 

megoszlását (7. táblázat). Az úszást jóval többen választják Szolnokon, mint az egyéb 

településeken. A labdarúgás minden városban közel azonos arányban fordul itt is elő. A 

sportpályán végzett fizikai aktivitásokra, valamint a futásra Eleken és Budapest IV. 

kerületében esik leggyakrabban a választás. 
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8. diagram: A 9-11 éves gyermekek szabadban végzett fizikai aktivitása települések 

szerint (*kivéve labdarúgás) 
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V. Megbeszélés 
 

1. A betegséget okozó környezeti ágensek ismerete 

 

A kutatás átfogó célkitűzése az volt, hogy 9-11 éves általános iskolások 

környezettudatosságát megismerje. Feltérképezze a tanulók környezet és egészség 

közötti kapcsolatról, valamint az egészséget befolyásoló környezeti ágensekről alkotott 

vélekedését. Miért fontos a környezeti hatások, illetve az általuk okozott kockázatok 

helyes észlelése? 

Az embert körülvevő környezet, annak természeti adottságai, valamint 

társadalmi-gazdasági elemei az egészségi állapotot meghatározó tényezők egyik fő  

csoportját alkotják (Irwin 2001). A WHO értelmezésében a természeti és társadalmi 

környezet közvetlen hatásai kb. 19 %-ban játszanak szerepet az egészség alakulásában, 

illetve a különböző betegségek kialakulásában (Kincses 1994). A közvetett hatások 

azonban ennél jóval nagyobb mértékben befolyásolják életminőségünket. Szerepük 

bizonyítása elsősorban komplex szemléletű és gazdag módszertani lehetőségekre épülő 

vizsgálatokban manifesztálódik. Ez volt az oka annak, hogy kutatási célkitűzéseinknek 

megfelelően a lakókörnyezet összetett hatását az egészség- és/vagy betegségkép 

alakulásában az összetett metodika alapján kutattam. 

A kutatási eredmények birtokában megállapítható, hogy a vizsgált általános 

iskolás korosztály sokrétű ismerettel rendelkezik a környezeti hatások egészségi 

állapotra gyakorolt hatásáról. Ismereteikben a tanulás során elsajátított ismeretek, a 

személyes tapasztalat és az egyéb külső hatások együttesen határozzák meg az 

egészséget veszélyeztető kockázati tényezők szerepét (Williams és Binnie 2002, Pikó 

2002). A tanulók írásban kifejtett és rajzban megjelenített véleménye alapján a 

környezetszennyezés jelenti a legnagyobb veszélyforrást az egészségi állapotra, amelyet 

külső környezeti tényezőként értelmeznek. Ki kell emelni azt is, hogy bizonyos 

életmódbeli tényezőket szintén környezeti hatásként észlelnek (például dohányfüst, 

alkoholfogyasztás), azaz betegségképükben mindezek egységesen jelennek meg. Ez a 

gyakorlatban az jelenti, hogy az aktív dohányzás nemcsak mint rizikómagatartás jelenik 

meg számukra, hanem annak passzív szerepe is hangsúlyt kap. Ezzel magyarázhatók 

azok a válaszok és rajzok, amelyek a dohányzásból eredő füstöt környezeti hatásként 
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jelenítik meg, illetve a tüdőrákot környezet okozta betegségként értékelik. A közvetlen 

környezeti, valamint az életmóddal összefüggő hatások együttes megjelenése a 

betegségképben egyrészt magyarázatot ad a megtanult ismeretek megfelelő gyakorlati 

alkalmazására, másrészt pedig a családban mint mikrokörnyezetben megtapasztalt 

viselkedésformák veszélyforrásként való értelmezésére (Pikó és Bak 2004). 

Megerősíthető az a korábbi megállapítás, mely szerint az ismeretek 

terjesztésében nagy szerepe van a gyermekeket körülvevő mikrokörnyezetnek (Pikó és 

Bak 2004). Ennek értelmében a legjelentősebb ismeretforrás a család, ezt követi az 

iskola, valamint a média. A média hatását mutatja, hogy a gyerekek egy része hallott 

róla és ismeri a madárinfluenzát, melynek okaként a háziszárnyasokat nevezik meg. A 

tanulók 3,6 %-a környezeti eredetű megbetegedésként említi a madárinfluenzát, és 

körülbelül ekkora részük nevez meg betegségforrásként valamilyen szárnyast. Szintén 

jelentős médiabeli ismereteket tükröz a ciánszennyezés említése, bár itt jelentős 

egészségföldrajzi összefüggésre szeretnénk a figyelmet felhívni. Az ismeretek 

átadásában ugyanis a városon belül az iskola elhelyezkedésének is fontos szerepe van, 

hiszen mind Szeged, mind Szolnok a Tisza partján fekszik, de csak a szolnoki – 

ténylegesen a Tisza-parton fekvő iskola – tanulói nevezik meg a Tisza ciánszennyezését 

mint lehetséges betegségforrást. Környezetszennyezésként jelenik meg a 

pollenszennyezés is. Különösen sokan nevezik meg a parlagfüvet. Ennek oka lehet az is, 

hogy a média kiemelt hangsúlyt fektet az allergiával kapcsolatos információk 

terjesztésére, és felhívja a figyelmet a parlagfű rendszeres irtására. 

 

2. A környezet okozta betegségek ismerete 

 

Kutatásunk következő része a betegségképet állította a középpontba. Szomorú, 

hogy a megkérdezettek nagy része nem tudott megnevezni olyan betegséget, melyet 

jelen tudása szerint környezeti tényezők okoznak. Mivel a gyerekek betegséggel 

kapcsolatos személyes élményeiben legtöbbször valamilyen banális fertőzés szerepel 

(Solomon 1999, Kalish 1996, Pikó és Bak 2004), a környezet által okozott betegségek 

közül az allergia mellett a megkérdezett tanulók több mint negyede említi a megfázásos 

tüneteteket és/vagy a fertőzéseket. A banális fertőzések mellett megjelennek azok a 

fertőző betegségek is, melyeket nagy valószínűséggel nem saját tapasztalatból ismernek 
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a tanulók, hanem a környezetük hívja fel rájuk a figyelmet a betegségnek, a fertőződés 

veszélyének elkerülése érdekében. Ezeknek a betegségeknek (rühesség, veszettség) a fő 

forrásai főleg a vadon élő vagy gazdátlan állatok. 

Az ország különböző területein élő gyerekek ismeretei szinte majdnem 

megegyeznek. Két helyen található szignifikáns eltérés. A falusias környezetben a 

kártevőket betegségterjesztőként értékelik a tanulók, illetve Elek kisvárosban élő 

tanulók megnevezik a permetezett gyümölcs fogyasztásának veszélyeit. A nagykátai 

tanulók pedig a tüdőrákot említik többször, mint más településen élő társaik. Ismételten 

bebizonyosodott, hogy a lokális lakókörnyezet szerepét hangsúlyozó 

egészségföldrajznak kiemelt szerepe lehet az egészségkockázatok elemzésében (Pluhár 

és mtsai 2006). Az egészségi állapot vizsgálati szintjei közül (Elliot 1993) ugyanis a 

lokális a legalkalmasabb az egyének és közösségek egészségi állapotának 

megismerésére. A hazai területi szemléletű, s a leginkább erre a szintre épülő 

egészségföldrajzi vizsgálatokban (Tózsa 1994, Uzzoli 2000) azonban eddig kevésbé 

került előtérbe a lakókörnyezet hatásának értelmezése. 

Ellentét figyelhető meg a között, hogy a gyermekek mit tartanak egészségre 

veszélyes környezeti ágensnek, és melyek azok a betegségek, amelyeket környezeti 

tényezők okoznak. Ez utóbbiak között kiemelt helyet foglal el a környezetszennyezés 

(autóforgalom, ipari létesítmények által okozott szennyezés), a környezet terhelése. 

Kevés válaszban jelennek meg a természeti környezet ártalmas részei, mint a hideg, a 

napsugárzás vagy a zaj. A környezet által okozott betegségek között viszont ennek az 

ellenkezőjét találjuk. A megfázásos tünetek, melyeket egyébként a hideggel hoznak a 

gyermekek kapcsolatba (Solomon 1999, Kalish 1996, Pikó és Bak 2004), vezető helyen 

szerepelnek, míg a környezetszennyezés okozta betegségek elvétve vannak jelen. Ennek 

oka egyrészt az, hogy a gyerekek betegségképében nem pusztán egy felnőttek által 

közvetített kép tükröződik vissza (Williams és Binnie 2002). Másrészt a gyerekek a 

környezetben fellelhető veszélyforrások megnevezésénél az elvárásokat követik. A 

„veszélyforrást” mint elvont dolgot a hallottak és a tanultak alapján értelmezik, míg a 

betegségek megnevezésénél saját tapasztalataikra, saját betegség-élményeikre 

támaszkodnak. 

Kivételt képez az allergia. Mint látható volt, a gyerekek ismerete az allergiáról 

igen tág. A betegséget okozó környezeti tényezők között kiemelt helyen említik a 
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tanulók az allergéneket. Különösen sokan nevezik meg a parlagfüvet mint az allergiás 

megbetegedések fő okozóját. A környezet által okozott betegségek között a gyerekek 

szintén kiemelt helyen – mintegy egyötöd részben – az allergiát említik. Ennek oka 

lehet az, hogy a média nagyon nagy hangsúlyt fektet az allergiával kapcsolatos 

információk terjesztésére, és felhívja a figyelmet a parlagfű rendszeres irtására. Az 

Országos Korányi TBC és Pulmonológiai Intézet adatai szerint a rhinitis allergiában és 

asztmában szenvedők száma folyamatosan emelkedik hazánkban. A magyar lakosság 

közel 20 %-a szenved valamilyen allergiás tünettől (ÁNTSZ), az incidencia pedig 

leginkább a fiatal, sőt a gyermek korosztályt érinti. A megkérdezett tanulók így a 

közvetlen környezetükben, a családban vagy az iskolában találkozhattak allergiás 

beteggel. 

 

3. A szabad levegő hiányából eredő elváltozások laikus elképzelése 

 

Jelen tanulmány megpróbált arra is fényt deríteni, hogy miként vélekednek a 9-

11 éves gyerekek a bezártságról, azaz a szabad levegő hiányáról mint egészségkockázati 

tényezőről. Amint láthattuk, a megkérdezett tanulók kivétel nélkül negatív – fizikai 

és/vagy lelki – elváltozásokat említettek. Tehát úgy gondolták, hogy a bezártság 

betegségeket idézhet elő. A gyerekek a kérdésre adott rajzos válaszokban leginkább egy 

beteg, elesett, gyakran szomorú (síró) gyereket ábrázolnak egyedül vagy az ágyban 

fekve. Sőt a rajzokon megjelennek a betegségnek olyan kézzel fogható, látható jelei is, 

mint a kiütés vagy a bőr színének elváltozása. 

Megállapíthatjuk, hogy a különböző lakóterületen élő gyerekek vélekedése a 

bezártságról és annak hatásairól jelentősen eltéréseket mutat. Legnagyobb mértékben a 

kisvárosi lakókörnyezetben élő tanulók válaszai térnek el. A bezártságot írásos 

válaszaikban szignifikánsan összekapcsolják az aktivitás hiányával, rajzban pedig a 

beteg ember, illetve a látható testi tünetek ábrázolásával. A Childhood and Medical 

Project (COMAC) néven ismerté vált kutatásból már ismerjük, hogy e három dolog: a 

megbetegedés, a testi tünetek és az inaktivitás összefonódhatnak egymással. Ebben a 

kutatásban a gyermekeket a legutolsó betegségükről kérdezték. Megkérték őket, hogy 

ábrázolják legutóbbi betegségüket, majd ismertessék a képen látottakat (Bush és mtsai 

1996). A gyerekek általában saját magukat rajzolták le egyedül, esetleg az ágyban 
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fekve. A kutatást végzők azt tapasztalták, hogy a rajzok lehangolóak, szinte nyomasztó 

hatásúak. A gyerek által említett leggyakoribb tünetek között volt a láz, a fejfájás, a 

kiütés (Trakas-Sanz 1996). A betegség tehát szorosan összefügg a bezártsággal. Ennek 

hátterében kétirányú kapcsolat is fennállhat, amit a gyerekek jól észlelnek. Egyrészt a 

betegség is bezártsággal jár, hiszen aki beteg, nem tud a szabadban tartózkodni, mert 

feküdnie kell. Másrészt a bezártság egészségkárosító betegségeket idézhet elő. 

Ebben szerepet játszhat az, hogy a gyerekek betegségképében a funkcióvesztés 

és maga a megbetegedés szorosan összekapcsolódhat. A betegség egyet jelent az 

otthonmaradással, a bezártsággal, azzal, hogy nem csinálhatják a megszokott dolgokat 

(Vakilampi és mtsai 1996). Ehhez persze hozzá kell tennünk, hogy a betegség miatt 

otthon töltött idő a gyerekek esetében nem mindig csak negatív tényezővel párosul. A 

betegséget sokszor olyan időszakként élik meg, mikor fokozott odafigyelést, törődést 

kapnak (Van der Gast 1996). 

A bezártságról való vélekedés változást mutat a kor függvényében is. A 9 éves 

gyerekek inkább gondolják azt, hogy a bezártság egyfajta aktivitás csökkenéssel jár, 

míg az idősebb, 11 éves gyerekek a bezártságot inkább a lustálkodással – például 

tévézéssel, videózással – kötik össze. 

A szöveges válaszok is negatív jelentést hordoznak, aminek több magyarázata 

lehet. Az egyik magyarázat szerint az általunk feltett kérdésre tapasztalataikból 

merítettek. Aki nem megy ki a szabadba, az valószínűleg nem is mozog, és olyan 

dolgokkal foglalkozik, mint a televíziózás vagy a számítógépezés, amelyek 

egészségkárosítóak lehetnek, ezért meg is betegedhet. 

A másik lehetséges ok, hogy a betegség kialakulását hiánytünetként értelmezik: 

a betegség azért alakul ki, mert keveset vannak „friss levegőn”, „legyengül a szervezet 

és megtámadják a baktériumok”. 

Számos kutatás már bizonyította, hogy a gyerekek betegségképe nagyon 

komplex, ahogyan próbálják a betegség okát magyarázni. Az Aramburuzabala és 

munkatársai által végzett kísérletek arra mutatnak rá, hogy a gyerekek a már megjelent 

betegséget minden esetben próbálják magyarázni, és legtöbb esetben a nem megfelelő 

időjárásban látják a betegség kialakulásának okát (Aramburuzabala 1996). Ezt a 

feltevést mi is meg tudjuk erősíteni, hiszen a gyerekek nagy része a banális fertőzéseket 

környezeti eredetűnek tartja (Pikó és Bak 2004, Pridmore 1985). A hangsúly azon volt, 
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hogy valaki „nem megy ki a szabadba”, tehát hiányt szenved valamiből, kevés fizikai 

aktivitást végez, nem kap friss levegőt. Ez a hiány hozza létre magát a betegséget. Ez a 

betegség nem konkrét dologként jelenik meg, ezt az is bizonyítja, hogy a gyerekek 

inkább tüneteket és fizikai elváltozásokat említenek. 

Konkrét betegséget, mint amilyen a megfázás vagy az influenza – annak 

ellenére, hogy a betegséggel már előzőleg találkoztak – egyet sem neveznek meg. 

Annak ellenére, hogy ennek a korosztálynak csekélyek a személyes tapasztalatai a 

pszichiátriai megbetegedésekről, meglepő, hogy konkrét lelki elváltozást – mint például 

a depressziót – kevesen bár, de megneveznek. Megállapíthatjuk, hogy a bezártság, a 

„tétlenség” a gyerekek véleménye szerint betegségekhez és pszichoszomatikus tünetek 

megjelenéséhez vezethet. 

A három kérdésre adott rajzos és írásos válaszok eredményeit is egybevetettem. 

Az első két kérdés esetében a nemek és az életkorok szerinti elemzés szignifikáns 

eltérést nem mutatott. Tehát ennek a korosztálynak szinte majdnem egységes az 

elképzelése a környezetben fellelhető veszélyforrásokról és a környezet által okozott 

betegségekről. Eltérést csupán az eleki és a nagykátai tanulók esetében, és csak az írásos 

válaszokban találhatunk, mely eltérések adódhatnak a két város speciális helyzetéből, 

mivel az egyik kisváros, Elek esetében erős a falusias jelleg. A fent vázolt szignifikáns 

különbségeket az eleki és a nagykátai tanulók esetében a külső környezet elvárása 

okozhatja. 
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6. táblázat: A környezetben fellelhető veszélyforrások és a környezet okozta 

betegségek ismeretében megmutatkozó szignifikáns eltérések összefoglalása 

 

Veszélyforrások ismerete Környezet okozta 
megbetegedések 

Iskolák Eltérés a 
rajzos 

válaszokban 

Eltérés az írásos 
válaszokban 

Eltérés a 
rajzos 

válaszokban 

Eltérés az 
írásos 

válaszokban 

Budapest IV. 
kerület 

X X X X 

Budapest XI. 
kerület 

közlekedés X X X 

Szolnok X X X X 

Nagykáta  X dohányzás 
ipari tevékenység X tüdőrák 

Szeged X X X X 

Elek X alkoholfogyasztás X romlott étel 
fogyasztása 

 

A használt technika („write and draw”) lényege, hogy a gyerekek lerajzolják és 

leírják a válaszaikat. Az írásos válaszokban a környezet adta tudásnak kell tükröződnie, 

hiszen amikor a gyerekek írásban válaszolnak, mint egy iskolai dolgozatban, 

hajlamosabbak azokat a válaszokat adni, amit a környezet elvár tőlük. Míg rajzban, ami 

egy játékos elem, olyan dolgokat is megjelenítenek, amit esetleg nem tudnak kifejezni, 

leírni, mert nem rendelkeznek a megfelelő szókinccsel. A rajz a gyerekekben egy 

mélyebb réteget is megmozgat, a rajzban tudattalan érzések és gondolatok jelenhetnek 

meg (Tihanyiné 2008). Erre hoznék is egy példát a feldolgozott kérdőívek közül. A 

kérdőív tartalmazott egy olyan kérdést, amiben arra voltunk kíváncsiak, hogy a 

tanulóknak mi jut elsőre eszébe a környezetről. Egy 11 éves szolnoki tanuló erre a 

kérdésre írásban adta a „tankönyvi” választ: fű, fa, bokor. Viszont rajzban egy női 

alakot rajzolt és azt írta a rajz mellé: anya, mert már meghalt. 
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A harmadik kérdés elemzése során eltérés figyelhető meg az életkor 

függvényében, ami arra utalhat, hogy a bezártság megítélése az életkorral változik. 

Valamint a települések szerint elemzés során eltérés jelenik meg az írásos és a rajzos 

válaszokban egyaránt. 

7. táblázat: A bezártságra adott rajzos és írásos válaszokban megfigyelhető 

szignifikáns eltérések összefoglalása 

 

Bezártság: „Mit gondolsz, mi történik azzal, aki 
keveset van szabadban?” 

 

Iskolák 
Eltérés az írásos 

válaszokban 
Eltérés a rajzos 

válaszokban 

Budapest IV. kerület X megváltozott külső 

Budapest XI. kerület X nem mozog 

Szolnok rossz közérzet X 

Nagykáta  
negatív lelki elváltozás 

elhízás 
rossz közérzet 

beteg ember ábrázolása 

Szeged elhízás lustálkodás 

Elek csökkent aktivitás beteg ember ábrázolása 

 

 

A táblázatból látható, hogy a különböző területeken élő gyerekek vélekedése a 

bezártságról eltérő, általában más-más dolgokat látnak fontosnak. Azon a három 

településen, ahol mind a rajzos, mind az írásos válaszokban található szignifikáns 

eltérés, észrevehető a kapcsolat a válaszok között. Az írásos és a rajzos válaszok ok-

okozati összefüggést mutatnak, bár meg kell jegyezni, hogy az irány nem egyértelmű. A 

nagykátai és az eleki gyerekek esetében az írásos válaszok képezik az okot, ami a rajzos 

válaszokban megjelenő betegséghez vezet. A szegedi gyerekek esetében viszont a 

logikus az lenne, hogy a lustálkodás (rajzos válaszok) vezetnek elhízáshoz (írásos 

válaszok). 
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Valószínűleg nem lehet véletlen, hogy az első két kérdést („Melyek azok a 

betegségek, amelyeket a környezet okoz, és melyek a környezeti veszélyforrások?”) az 

eleki és a nagykátai gyerekek másképp értékelik, mint az ország más területein élő 

társaik. A bezártságról is jelentősen eltér a véleményük a többi tanulóétól, rajzaikban 

pedig a beteg ember ábrázolása jelenik meg. Ennek okai a következők lehetnek: 

1. A pedagógus a kérdőívek kitöltésénél jelentősen segített, és a kapott 

eredmények az ő véleményét tükrözik. Ezt a lehetőséget azzal próbáltuk 

kizárni, hogy jelen voltunk a kérdőívek kitöltésénél és a tanárokat megfelelő 

instrukciókkal láttuk el. 

2. A második lehetőség, hogy ezek a területek olyan speciális veszélyforrásokat 

rejtenek, amire a környezet (szülők, tanárok) felhívják a figyelmet és rögzítik 

a gyerekekben. Ez összefügghet a kisvárosi, Elek esetében a falusias 

életvitellel. Ebben a két városban alapvetően más az élet, mint a fővárosban 

vagy a megyeszékhelyeken. Az itt élő emberek többet vannak a szabadban, 

általában gyalog vagy biciklivel közlekednek, gyümölcsfák vannak az 

utcákon. Így a bezártság is  új értelmet nyerhet, szorosabban kapcsolódhat a 

betegségképhez, mint a más területen élő tanulók esetében. 

 

4. A környezet és a sport kapcsolata 

 

Amint láttuk, a megkérdezett tanulók nagy részének a környezetről a természeti 

és az épített környezet mellett először egy sporttal kapcsolatos dolog jutott az eszébe. 

Gyakran olyan helyen éreznék magukat boldognak, ahol minden szép tiszta és lehetőség 

van a mozgásra, játékra. A gyermeket körülvevő környezet nagyon fontos. A gyerekek 

ott érzik jól magukat, ahol boldogok, ehhez a helyhez kötődnek (Dúll 2002). A 

környezet és az egyén között szoros kapcsolat alakulhat ki. Az így kialakult kapcsolat 

kihathat ez egyén további életére. Fontos, hogy mind az épített, mind a természeti 

környezet vonzó legyen az egyén számára, nyújtson lehetőséget a rendszeres 

testmozgásra. Ezzel is elősegítve, hogy a rendszeres sport már egészen fiatal korban az 

élet szerves részévé váljon. 

A lakókörnyezet típusai és elemei különböző lehetőségeket nyújtanak a 

rendszeres sportolásra, illetve testmozgásra (Hohepa és mtsai 2006). Nagyvárosok 
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belvárosi részeiben a sűrűn beépített, bérházas övezetekben a közparkok és játszóterek 

kis alapterülete, igen sokszor elhanyagolt állapota, valamint az azokat körülvevő 

forgalmas, zajos, szennyezett környezet kevésbé nyújtanak kedvező adottságokat a 

fizikai aktivitáshoz a gyermekek számára. Ezzel szemben a lakótelepek központi részein 

kialakított játszóterek, sportpályákkal felszerelt parkok nemcsak a közösségi együttlétre, 

hanem a fiatalok számára sporttevékenységek végzésére is alkalmas objektumok. 

Külföldi kutatások már igazolták, hogy a régi játszóterek felújítása, valamint az iskolák 

melletti korszerű játszóterek növelik a gyerekek fizikai aktivitását,  ami nagyon hasznos 

lehet, főleg fiúk esetében (Colabianchi és mtsai 2009, Haug és mtsai 2008). 

Legtöbbször a lakótelepek magas népsűrűsége önmagában is vonzó különféle 

sportcentrumok (például fitnesz center) betelepülésére, de ezeket inkább a 

kamaszkorúak, illetve a felnőttek veszik igénybe. A családi házas kertvárosok nagyobb 

távolságra vannak a forgalmas városrészektől, legtöbbször a városok zöldövezeteiben 

kellemes körülményeket teremtenek az ott élők számára, s nem ritka, hogy a házak 

kertjeiben a gyerekek részére felállított mászókákat, csúszdákat, hintákat stb. látunk, 

ahol legalább a gyerekek nap mint nap rendszeresen mozoghatnak. Vidéki, falusias 

lakóövezetekben viszont a természet közelsége vonzó a gyermekek számára, s jelent 

motivációt a fizikai aktivitásra. 

Mint láttuk, a megyeszékhelyeken (Szolnok, Szeged) élő tanulók közül többen 

nevezik meg az úszást, mint szabadban végzett sporttevékenységet. Ennek több oka 

lehet; egyik legfontosabb a Tisza folyó közelsége, ami természetes veszélyforrást jelent 

az ott lakókra, így az ott élő gyermekek szülei preferálják az úszás megtanulását. 

Másrészt az itt lévő uszodák korszerűek, könnyen és jól megközelíthetőek. A futást 

viszont az itt élők jóval kevesebbszer említik, mint a fővárosban vagy a kisvárosban 

élők. Ennek az lehet az oka, hogy a kisvárosokban nagy szabad terek vannak, van 

lehetőség a futásra, a fővárosban pedig ez a legegyszerűbb, legkönnyebben elérhető 

mozgásforma. A megyeszékhelyeken pedig a tanulók több, könnyen elérhető 

sportintézmény közül válogathatnak (például uszoda). Két fontos következtetést lehet 

levonni, az egyik: a gyerekek olyan környezetben szeretnek lenni, ahol lehetőség van 

mozgásra, játékra. A második pedig: a sportágválasztás a környezet, a lakóhely adta 

lehetőségekhez alkalmazkodik. 
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Mind a környezet, mind a rendszeres fizikai aktivitás külön-külön is nagyon 

fontos az egészségfejlesztésben és így az egészség alakításában (Stuller 1993). Mint 

kutatásunk bizonyította, e két terület egymással szoros kapcsolatban áll. Ezért fontosnak 

tartjuk a megfelelő sportolásra, rekreációra kialakított környezetet, ami számos 

lehetőséget nyújt a gyerekeknek a megfelelő mozgásra, kikapcsolódásra. Elősegíti a 

fizikai aktivitás életvitelbe történő beépülését, ezzel mintegy támogatja a gyermekek 

egészséges testi és lelki fejlődését. A kutatási eredmények gyakorlati alkalmazása a 

helyi döntéshozatalban (területfejlesztés) és a helyismeret bővítésében, illetve annak 

oktatási célú felhasználásában lehetne hasznos. Egyrészt az eredmények alapján látható, 

hogy mennyire fontos a 8-11 éves korosztály mozgásfejlődésében a játszóterek és a 

közösségi terek (például sportpályák) szerepe, így ezek gondozása, fejlesztése és újak 

kialakítása legalább az általános iskolák közelében prioritást kell, hogy élvezzen. 

Dicséretes, hogy sokszor éppen helyi kezdeményezések hatására nemcsak uniós, hanem 

hazai forrásokból is vannak szép példák erre a folyamatra. Másrészről azt is fontosnak 

tartjuk, hogy az általános iskolák pedagógusai jól ismerjék iskolájuk közvetlen 

környezetét, s annak a kisiskolások életében szerephez jutó elemeit. Tudják, hogy 

milyen lehetőségekkel élhetnek a tanulók iskolán kívüli szabadidejükben, próbálják 

azokat erősíteni a gyerekek sporttevékenységeiben. Azok a lehetőségek, amelyek pedig 

alapvetően hiányoznak a lakókörnyezetből, jelenjenek meg az iskolai nevelésben, s 

legyen a tanulóknak esélye választani a különböző sportágak, tevékenységek és 

szabadidős programok között. 
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VI. Összefoglalás 

 
A gyerekek betegségképének formálásában a környezetnek fontos szerep jut. 

Egyrészt a betegségkép alakulását befolyásolja a gyermekeket körülvevő szociális 

környezet, másrészt pedig a gyerekek a legtöbb, általuk átélt betegséget környezeti 

eredetűnek tartják. Ezért négy, egymáshoz közel fekvő városban, valamint a főváros két 

általános iskolájában vizsgáltuk 9-11 éves gyermekek betegségképének a környezettel 

való kapcsolatát. Ezáltal számos lépéssel közelebb kerültünk a gyerekek 

betegségképének, valamint környezeti kockázatészlelésük jobb megismeréséhez. Ez 

fontos, mert a környezetben meglévő veszélyforrások helyes felismerése preventív 

jelleggel bír, a későbbiekben betegségek megelőzéséhez, elkerüléséhez vezethet. A 

környezeti kockázatészlelést befolyásolja a gyermekeket körülvevő mikrokörnyezet, a 

városon belül az iskola elhelyezkedése, a város gazdasági, földrajzi sajátosságai. 

Megfigyelhető, hogy a gyerekek a környezetben fellelhető veszélyforrások 

megnevezésénél az elvárásokat követik, a „veszélyforrást” mint elvont dolgot a 

hallottak és a tanultak alapján értelmezik, míg a betegségek megnevezésénél saját 

tapasztalataikra támaszkodnak. A különböző területeken élő gyerekek kockázatészlelése 

és a külső környezet által okozott betegségek ismerete nagyrészt hasonló. A válaszok 

csak a kistelepüléseken térnek el kismértékben, melynek oka az lehet, hogy ezeken a 

településeken más életformára rendezkedtek be az emberek. Megállapíthatjuk, hogy a 

különböző lakóterületen élő gyerekek vélekedése a bezártságról (a szabad levegő 

hiányáról) és annak hatásairól jelentős eltéréseket mutat. Legnagyobb mértékben a 

kisvárosi lakókörnyezetben élő tanulók válaszai térnek el. A bezártságot írásos 

válaszaikban szignifikánsan összekapcsolják az aktivitás hiányával, rajzban pedig a 

beteg ember, illetve a látható testi tünetek ábrázolásával. A bezártságról való vélekedés 

a kor függvényében is változást mutat. A fiatalabb gyerekek inkább gondolják azt, hogy 

a bezártság egyfajta aktivitáscsökkenéssel jár, míg az idősebbek a bezártságot inkább a 

lustálkodással kötik össze. Mint ismeretes, a környezet és a szabadban végezhető fizikai 

aktivitás ebben az életkorban jelentősen összefonódik. A kutatás során megerősítettük, 

hogy a gyerekek olyan környezetben szeretnek lenni, ahol lehetőség van mozgásra, 

játékra, valamint a sportágválasztás a környezet, a lakóhely adta lehetőségekhez 

alkalmazkodik. Zs. F. Pluhar, B. F. Piko, Sz. Kovacs, A. Uzzoli: “Air pollution is bad 
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for my health”: Hungarian children’s knowledge of the role of environment in health 

and disease. Health and Place 2008;(15)239 – 246 (IF: 2,818) Pluhár F. Zs., Kovács 

Sz., Pikó B., Uzzoli A.: “Mit gondolsz, mi történik azzal, aki keveset van a szabadban?” 

9-11 éves tanulók véleménye a bezártságról Lege Artis Medicina 2008; 1:64-69; B. F. 

Piko, N. Kersztes, Zs. F. Pluhar. Aggressive behavior and psychosocial health among 

children Personality and Individual Differences 2006;(40) 885-895. (IF:1,423) 
 

VII. Summary 

 
The environment plays a significant role in forming children’s idea of disease. On one 

hand, the surrounding social environment influences children’s idea of disease; on the 

other hand, they consider most diseases, which they have suffered from, to be of 

environmental origin. Thus, we evaluated the relationship between the environment and 

the idea of disease of 9 to 11-year-old children in primary schools in four towns near 

each other and two primary schools in the capital. We could contribute to a better 

understanding of children’s idea of disease and their ability to realize environmental 

risks. This is important, because adequate realization of environmental hazards 

contributes to prevent and avoid diseases in the future. Children’s realization of 

environmental risks is influenced by the surrounding microenvironment, location of 

their school within the town and also the economic and geographic features of the town. 

It has been observed that children follow expectations when specifying hazards and they 

interpret “hazards” as abstractions based on what they have heard and learnt, while they 

rely on their experiences when specifying diseases. Children, who live in different 

regions, realize risk in a similar way and their knowledge of diseases caused by the 

external environment is also mostly similar. The answers are a little diverse only in 

small settlements, the reason of which is the fact that people have a different life-style in 

such settlements. It can be stated that children who live in different regions think about 

isolation (lack of open-air) and its consequences rather differently. Most diverse are the 

answers of pupils who live in small towns. They significantly associate isolation with 

lack of activity in their written answers and represent it with an ill person and visible 

physical signs in their drawings. Children think of isolation differently according to age. 

Younger children think that isolation rather means decreased activity, while older 
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children associate isolation most commonly with laziness. As it is already known, there 

is a close linkage between the environment and outdoor physical activities. The results 

of our survey have confirmed that children prefer being in an environment in which they 

can be active and play, and it adapts to the facilities of their environment and residence 

which sports they choose. Zs. F. Pluhar, B. F. Piko, Sz. Kovacs, A. Uzzoli: “Air 

pollution is bad for my health”: Hungarian children’s knowledge of the role of 

environment in health and disease. Health and Place 2008;(15)239 – 246 (IF: 2,818) 

Pluhár F. Zs., Kovács Sz., Pikó B., Uzzoli A.: “What do you think, what happen 

people, who never go out to open air?” 9-11-year-old children’s concepts of the health 

effects of staying indoor Lege Artis Medicina 2008; 1:64-69; B. F. Piko, N. Kersztes, 

Zs. F. Pluhar. Aggressive behavior and psychosocial health among children Personality 

and Individual Differences 2006;(40) 885-895. (IF:1,423) 
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Melléklet 

Kérdőív: 

FELMÉRÉS A KÖRNYEZETRŐL ÉS AZ EGÉSZSÉGRŐL/BETEGSÉGRŐL 

HÁNY ÉVES VAGY? 

FIÚ VAGY, VAGY LÁNY? 

HOL LAKSZ? 

MILYEN A CSALÁDOD ANYAGI HELYZETE? Karikázd be a létrán! Az 1 szám 

a szegény kategóriát jelent és az 5 szám a gazdagot. 

Gazdag    5 

4 

3 

2 

Szegény   1 

 

1. Mi jut eszedbe a környezetről? 

Írd ide! 

 

 

Rajzold ide azokat a részeit, elemeit melyek először eszedbe jutnak! 

 

 

2. Szerinted mi okoz betegséget a környezetedben? 

Írd ide! 

 

 

Rajzold le! 

 

 

3. Tudod-e melyek azok a betegségek, melyek a környezetedből erednek? 

Írd le! 
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Rajzold le! 

 

 

4. Milyennek képzelsz el egy olyan környezetet, ahol mindenki jól érzi magát? 

Írd le! 

 

 

Rajzold le! 

 

 

5. Milyen mozgást, sportot végzel kint a szabadban, a környezetedben? 

 

6. Mit gondolsz, mi történik azzal, aki keveset van szabadban? 

Írd le! 

 

 

Rajzold le! 

 

 

7. Rajzold le egyszerű térképre azt a helyet, ahol laksz (utcák, terek, épületek stb.)! 

Jelöld be, azokat a helyeket, ahol 

a) sokat szoktál tartózkodni szabadidődben, 
b) sokat szoktál együtt lenni a családoddal, 
c) sokat szoktál találkozni a barátaiddal, 
d) sokat szoktál sportolni, mozogni, 
e) nagyon szeretsz lenni, 
f) nagyon nem szeretsz lenni. 

Ebbe a négyzetbe rajzold a térképet! 
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