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„A jelen kötet azokat az újabb eredményeket mutatja be, amelye-
ket a LeaRn-kutatás keretében értünk el. A bemutatkozás persze 
nem teljes. Egy korábbi kötet (Andl, Molnár-Kovács eds 2013) 
számos tanulmánya már mutatta a kezdeteket, amelyeket egyéb-
ként – a kutatás gondolatának fölvetődése óta – más írásokban 
is közzétettünk. Erre a kötetre azért volt szükség, hogy tovább 
tisztázzuk a gondolatokat. A gondolatok tisztázása és az empiri-
kus eredmények közzététele kéz a kézben járnak. Minél többet 
beszélünk és publikálunk róla, annál kristályosabbá válnak a 
kezdetben még csak laza elképzelések – és mennél több vizsgála-
ti eredmény gyűlik össze az így kirajzolódó elméleti keretek kö-
zött, annál világosabb, miként kell interpretálnunk eredménye-
inket. Konferenciák és publikációk, empirikus adatfölvételek és 
teoretikus viták tehát egymást erősítik, hogy valóban sikerüljön 
kirajzolni – a kutató program lezárultakor [2015-ben] – Magyar-

ország teljességre törekvő tanulási térképét.
Tanulási térképeket már korábban is csináltunk, csináltak. Ezek 
a térképek – nevezhetjük az iskolázás térképeinek, hangzato-
sabban “tudástérképeknek” is – rendszerint azokra a statisztikai 
adatokra épülnek, azokat mutatják be kartogram formájában, 
amelyeket a formális iskolázásból lehet összegyűjteni. A LeaRn 
kutatásban, külföldi minták alapján mi többre is, másra is törek-
szünk. Nem az oktatás vagy az iskoláztatás adatait gyűjtjük egy-
be – ezekkel nem elégszünk meg –, hanem a teljes tanulás föltér-

képezéséhez keresünk fogózókat.”

Részlet Kozma Tamás bevezető tanulmányából

Ré
gi

ó 
és

 o
kt

at
ás

 X
. -

 T
an

ul
ó 

kö
zö

ss
ég

ek
, k

öz
ös

sé
gi

 t
an

ul
ás



 

2 

 

Régió és oktatás sorozat 10. kötete 

Sorozatszerkesztő: Kozma Tamás D.Sc. 

 

Tanuló közösségek, közösségi tanulás. 

A tanuló régió kutatás új eredményei 

Szerkesztette: Juhász Erika Ph.D. 

 

Technikai szerkesztők: 

Pataki Gyöngyvér – Pete Balázs 

 

Borító: 

Pete Balázs 

 

Lektorok: 

Fehérvári Anikó, Fónai Mihály, Jancsák Csaba, Juhász Erika, 

Kozma Tamás, Pusztai Gabriella, Sáska Géza,  

Szabó László Tamás 

 

 

ISBN 978-963-473-706-3 

ISSN 2060-2596 

 

A kötet az OTKA (K-101867) által támogatott „Tanuló 

régiók Magyarországon: Az elmélettől a valóságig” című 

kutatás keretében készült.  

(Kutatásvezető: Prof. Dr. Kozma Tamás) 

 

 



 

213 

 

Kovács Klára 
 

A sportolás, mint a tanulás és nevelés 

színtere 
 

 

Absztrakt 
 

Tanulmányunk célja annak felderítése, hogy milyen non-

formális és informális nevelési-tanulási folyamatok, 

mechanizmusok zajlanak egy sportegyesületben. Arra 

voltunk kíváncsiak, hogy a felnőtt résztvevők a sportolás 

révén milyen képességeket, készségeket, tulajdonságokat, 

esetleg tudást, értékeket, normákat sajátítanak el. Korábbi 

kutatási eredmények alapján elmondható, hogy sportolás 

közben az egyének olyan fizikai, mentális, személyiségbeli 

fejlődést tapasztalhatnak, amelyek során számos képességre, 

készségre és pozitív tulajdonságra tesznek szert, s ezeket 

akár életük további részében is kamatoztatni tudják. 

Kérdéseink megválaszolásához két fókuszcsoportos interjút 

készítettünk egy nyíregyházi ökölvívó egyesület felnőtt 

sportolóival. Az interjúalanyok között volt profi, verseny- és 

szabadidős tevékenyégként sportoló. Az eredmények azt 

mutatják, hogy a rendszeres, közösségben végzett sportolás 

fejleszti a szociális kompetenciákat, erősíti a fizikumot és a 

jellemet, kitartásra, fegyelemre és kemény munkára nevel. 

Kulcsszavak: sport, non-formális, informális tanulás, 

esettanulmány 
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Abstract 
 

Sport activity as a scene of learning and 

ecucation 

 
The aim of our study is to explore the non-formal and 

informal education and learning processes and mechanisms 

that have been taken place in a sport club. We investigated 

the abilities, skills attributes, norms, values that can be 

developed by sport. Previous research results suggest that 

sport participants may experience physical, mental, and 

personality development during trainings, which can be 

useful in their later life. To answer our questions we 

conducted two focus group interviews with adult athletes of 

a boxing club in Nyíregyháza, interviewees included 

professional, competitive and leisure sport athletes as well. 

According to our research results, regular, community sport 

participation develops endurance, social competences, and 

positive characters and educate for respecting hard work 

and discipline. 

Keywords: sport, non-formal, informal learning, case study 

 

 

Bevezetés 
 

Tanulmányunkban egy eddig kevésbé vizsgált 

felnőttnevelési és művelődési színteret vizsgálunk meg – 

egy sportegyesületet, amely a durkói nevelési színterek 

közül leginkább a non-formális nevelés területének 

tekinthető (Durkó 1998), a DLA szerint pedig a személyes 

tanulás egyik színtere. Arra voltunk kíváncsi, hogy mi 
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motivál egy felnőttet arra, hogy egy sportegyesület tagja 

legyen, különösen akkor, ha korábban nem sportolt. 

Fontosnak tartottuk felderíteni azokat a nevelési-tanulási 

folyamatokat, mechanizmusokat, amelyek egy 

sportegyesület keretében folyó szabadidős tevékenység 

során tapasztalhatóak. Arra voltunk kíváncsiak, hogy 

milyen képességeket, készségeket, tulajdonságokat, esetleg 

tudást, értékeket, normákat sajátítottak el a sportolás révén, 

amelyek talán egész további életükre hatással lehetnek. 

Elemzésünkhöz fókuszcsoportos interjúkat készítettünk 

egy nyíregyházi ökölvívó sportegyesület felnőtt tagjaival, és 

résztvevő megfigyelést végeztünk az adott 

sportegyesületben.  

 

 

Sportolás és egészséges életre való nevelés 
 

Többek között a mozgáshiány következtében 

megnövekedett hazánkban a szív- és érrendszeri, légúti, 

daganatos betegségek aránya, s a statisztikákból kiderül, 

hogy bizonyos betegségek előfordulási gyakoriságát 

tekintve hazánk Európában az első helyek egyikét foglalja 

el, akárcsak a lakosság rossz lelki, mentális állapotát 

tekintve (Gál 2008). A sport koleszterinszint csökkentő 

hatása révén sikeresen alkalmazható a csontritkulás, 

cukorbetegség, a koszorúér, keringési betegségek és a 

túlsúly prevenciójában. A sportoló fiatalok könnyebben 

kötnek barátságokat, külsejükkel elégedettebbek, kevésbé 

hajlamosak depresszióra, jövőorientáltabbak, és inkább 

jellemző rájuk az önszabályozott viselkedés. A rendszeres 

fizikai aktivitást végzőknek jobb a közérzetük, nagyobb 

érzelmi stabilitásról és jobb intellektuális teljesítményről 
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tettek tanúbizonyságot. Összességében elmondhatjuk, hogy 

a sport egészségre gyakorolt jótékony hatása az egészég 

mindhárom (szomatikus, pszichés, pszichoszociális) 

dimenziójában kimutathatók (Pikó, Keresztes 2007, Brassai, 

Pikó 2010).  

A sport segíthet egy egészségtudatosabb életvitel 

kialakításában azzal, hogy a rendszeres mozgást végzők 

könnyebben belátják, a sport mellett például az egészséges 

ételek, italok fogyasztása, élvezeti cikkek mellőzése stb. is 

beépülhet az egyén életmódjába. 

A sport rekreációs funkcióval is bír a munkahelyi, iskolai 

ártalmak következtében kialakuló fizikai és mentális 

problémákra. A fittebb, egészségesebb szervezetnek 

nagyobb a teherbírása, így több munkát tud elvégezni, ami 

az egész társadalom érdeke. Az így elvégzett munka 

összessége gazdasági haszonnal bír az egész ország 

számára, hisz egy egészséges társadalomnak köszönhetően 

nő a gazdaság teljesítőképessége, GDP-je. Csökkennek a 

táppénzre költött kiadások, a betegségek miatti munkahelyi 

hiányzások, az egészségesebb alkalmazottak magasabb 

teljesítményt nyújtanak és jobban motiváltak (Szabó 2009). 

 

 

A sportolás, mint a non-formális és informális 

tanulás, nevelés színtere 
 

Durkó (1999) definíciója szerint a non-formális nevelés a 

formális neveléstől eltérő elsődleges célú, és járulékosan 

nevelő hatást is kifejtő szervezetek, intézmények hatására 

kiváltódó ideiglenesebb, inkább nyitott 

személyiségfejlesztés. Ennek megfelelően egy 

sportegyesületben folytatott tanulási-nevelési folyamatot is 
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a non-formális nevelés színterének tekintjük. Az edzések 

közben elvégzett munka, a sportág mozdulatainak, 

lépéseinek, szabályainak elsajátítása a non-formális tanulás 

révén, a csoport értékeihez és normáihoz való 

alkalmazkodás, véleményünk szerint, hozzájárulnak a 

személyiség fejlődéséhez. 

Ugyanakkor a sport önként vállalt tevékenység, valamint az, 

hogy ezt szervezett formában vagy egyénileg végzi az 

ember, mind egyéni döntés eredménye, s ha így dönt, akkor 

az adott csoporthoz való csatlakozáshoz, a beilleszkedéshez 

szükséges, hogy az egyén elfogadja, elsajátítsa az ott 

kialakult szokásokat, normákat. Mindez pedig az informális 

nevelési folyamat révén valósul meg. Éppen ezért a sport 

erkölcsi fejlesztő hatással is bír. Az erkölcsi fejlesztő hatását 

a sport szabályozott tevékenységrendszerén keresztül 

valósítja meg, amelynek lényege a „fair play” biztosítása. 

Minden sportág rendelkezik bizonyos szabályokkal 

pontosan az erkölcsi kihágások megelőzése érdekében: ne 

lehessen szabálytalan eszközöket bevetni a győzelem 

érdekében, mert ez nemcsak igazságtalan az ellenfelekkel 

szemben, hanem akár személyi sérüléssel is járhat. A 

sportban az egyén nemcsak fogalmakat alkot az erkölcsi 

normákról, hanem a tevékenység közben át is éli azokat. A 

sporttevékenység által egy folyamat során alakul ki az 

erkölcsi tudat, érzelem és magatartás (Bíróné 2004). 

Mindenképpen hangsúlyoznunk kell, hogy a non-formális, 

informális nevelés és tanulás a leghatékonyabban a 

sportban (is) egy csoport, csapat tagjaként valósul meg, 

még hozzá a tagok egymáshoz való alkalmazkodása, a 

közöttük létrejövő interakciók, konfliktusok során. Mint 

minden csoportban, úgy egy sportoló csapatban, 

közösségben is vannak státuszok, pozíciók, s ehhez 
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kapcsolódó szerepek. Nagyon fontos, hogy a tagok ismerjék 

egymást, mert csak a személyiségjegyek, a pozitív és a 

negatív tulajdonságok, az erősségek és a gyengeségek 

ismerete által lehet az egyént a megfelelő feladatokkal 

ellátni, s így a csoportban lévő pozícióját meghatározni.  

Úgy vélik, hogy a versenysportot a játéktól az különbözteti 

meg leginkább, hogy rendszerint a normák nagyobb 

változata és a formális előírások (azaz a szabályok) 

nagyobb abszolút száma jellemző az előbbire (Loy 1974). E 

szabályok közé tartoznak – az adott sportág játékszabályain 

kívül – pl. az edzések látogatásának mennyiségi és minőségi 

kritériumai: hányszor, milyen felszerelést magával hozva 

kell hetente edzésre járni, az önkontroll, fegyelem és 

kitartás gyakorlása az edzéseken, amelyek mindegyike 

hozzájárul az egyének lelki, mentális és 

személyiségjegyeinek fejlődéséhez. 

A sport segít megtanulni a fizikai, erkölcsi és kulturális 

alapelveket, hozzájárul a fiatalok jellemének fejlődéséhez 

(Izzo 2005). Ki kell emelni, hogy a sport magabiztosabbá 

tesz, így a sportolók könnyebben vállalnak vezetői 

pozíciókat, jövőorientáltabbak, céltudatosabbak, 

optimistábbak, jobb tanulmányi és nem tanulmányi 

teljesítményt érnek el (Pikó, Keresztes 2007) 

A sportműveltség nemcsak az általános műveltség 

fejlődéséhez járul hozzá, hanem a (nemzeti) identitás 

erősödéséhez is. A kiemelkedő sportolók példaképpé 

válhatnak a fiatalok előtt: eredményeik, hozzáállásuk, 

viselkedésük, életük meghatározhatja a fiatalok 

sportolásának alakulását, sporteredményeit, hisz ha 

mintául szolgálnak a számukra, akkor kellőképpen 

motiválhatják őket hasonló sikerek elérésére.  
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A sporttörténeti események szorosan kapcsolódnak a 

globális vagy legalábbis európai történelemhez, társadalmi 

változásokhoz. Így ezek ismerete tágítja a fiatalok 

történelmi ismereteit, segít történelmi kontextusba 

helyezve értelmezni a sportot, ennek hatását és 

jelentőségét az emberiség történelmében. Viszont számos 

sportesemény (pl. az újkori olimpiák) erős hatást 

gyakoroltak a történelemre, így ezek ismerete nélkül szinte 

lehetetlen teljes körűen érteni a világtörténelmet. 

 A sport lehetőséget nyújt az értékek, normák, jelképek 

elsajátítására, ami a beilleszkedés elengedhetetlen 

feltételeinek tekinthető. A csapatba érkező új tag új 

tevékenységeket tanul, egy, az addigiakhoz képest teljesen 

más szociális közegbe kerül, ami azzal jár, hogy új érték- és 

normarendszer veszi körül, vagy legalábbis az eddig 

megismert értékek másfajta összefüggésekben jelennek 

meg számára (Gombocz 2010). Új tagként a beilleszkedés 

során és után is előfordulhatnak konfliktusok a régi 

tagokkal, illetve az edzővel, csapatvezetőkkel, de az edzésre 

fordított idő problémákat okozhat a magánéletben, az 

iskolában, munkahelyen stb. Az ilyen szituációkban az 

egyén spontán sajátít el konfliktusmegoldó és kezelő 

stratégiákat, a kooperáció különböző formáit.  

De hogyan járul hozzá a sport az egyén értékrendjéhez? 

Perényi (2010a, 2010b) kutatási eredményei szerint azok a 

fiatalok, akik nézőként vesznek részt sporteseményeken 

fontosabbnak tartják a materiális értékeket, a sportolók és 

sportot tv-ben nézők pedig kevésbé tartják fontosnak 

ezeket. A tradicionális értékek tekintetében pozitív 

kapcsolat volt megfigyelhető a sportesemények 

látogatásával és nézésével, míg a nyitott értékek (érdekes 

és változatos élet, kreativitás, barátság, szabadidő) 
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esetében a legmagasabb befolyásoló tényező a sportolás 

volt. 

 

Kutatási kérdések és módszer 
 

Kutatásunk során a felnőttek sporthoz való viszonyát, a 

sportolás kezdetének körülményeit és motivációit kívánjuk 

feltérképezni. Fontosnak tartjuk megvizsgálni, hogy mit 

jelent a számukra a sport, miért fontos ez, s mit 

kaptak/kapnak a sporttól. Vannak-e olyan képességek, 

készségek, tulajdonságok, kapcsolatok stb., amit a sportnak 

köszönhetnek, s ezeket az élet más területén is 

kamatoztatni tudják? Milyen (pozitív és negatív) élményeik 

vannak a sporttal kapcsolatban? 

Kutatásunk második részében azt kívánjuk felderíteni, hogy 

mit, hogyan, milyen formában tanulnak/tanultak sportolás 

közben. Milyen tanulási-nevelési és művelődési folyamatok 

zajlanak egy sportegyesületben, csapatban edzés közben? 

Emellett arra is rákérdeztünk, hogy mi volt az oka, ha egy 

interjúalany egy időre abbahagyta a sportot, vagy sportágat, 

egyesületet váltott, és annak, hogy mégis úgy döntött, hogy 

folytatja a sportolást. 

A kérdések megválaszolásához egy nyíregyházi ökölvívó 

egyesület tagjait kérdeztük meg két négyfős 

fókuszcsoportos interjú keretében. Az interjúkat két 

alkalommal egy-egy edzés előtt készítettük el, ezek hossza 

kb. 45 perc volt. Az így nyert információkat kiegészítettük 

az edzéseken való részvétel során nyert tapasztalatokkal és 

az edzővel történt beszélgetéssel. Azért esett a választásunk 

erre a sportágra, mert amellett, hogy a sport jellegét, 

társadalomban betöltött funkcióit, egy csapat működését 

meg tudtuk figyelni, a küzdősport jelleg is 
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pluszinformációkkal szolgált. Az ökölvívás során a ringben 

el kell tudni választani a barátságot a harctól, viszont a 

meccsek, kesztyűzések után el kell felejteni azt, ami a 

ringben történt. Ez fontos a jó légkör megteremtéséhez, a 

közösség összekovácsolásához, ami külön teljesítményt 

igényel minden csapattagtól. Emellett az is fontos, hogy a 

küzdelem során nagyobb valószínűséggel lehet sérülést 

szerezni, mint a nem küzdősportokban, így a sportolás 

nemcsak jótékony hatással bírhat az egészségre, hanem 

veszélyes is lehet. Ezért fontosnak tartottuk felderíteni azt, 

hogy vajon ennek ellenére mégis mért választják ezt a 

sportágat. 

Az interjúalanyok közé egyaránt válogattunk fiatalokat és 

idősebbeket is azt feltételezve, hogy az 

élettapasztalatoknak köszönhetően, különbségek és 

egyfajta változási folyamat rajzolódik ki a kor 

növekedésével a sporthoz való viszonyulásban, a 

motivációban, a rendszeres testmozgás életükben betöltött 

szerepében. Az egyesület felnőtt tagjainak mintegy 

háromnegyedét tudtuk bevonni a fókuszcsoportos 

interjúkba. 

Mivel tudomásunk szerint e kérdések megválaszolásához 

hazánkban nem történt empirikus kutatás, ezért 

kutatásunk elsősorban problémafeltáró jellegű, s 

kiindulópontként szolgál egy-egy problémakör mélyebb 

vizsgálatéhoz, esetleg elméletek létrehozásához az 

andragógia területén a sportolás témájához kapcsolódóan. 

Ebből kiindulva tehát kutatásunk induktív jellegű: azaz egy 

szűk területet feltérképezve, egy konkrét kutatási területet 

a terepen vizsgálva próbálunk minél több tapasztalatot 

gyűjteni a sportolás közben megvalósuló tanulási-nevelési 

folyamatokról. Ezért döntöttünk úgy, hogy kutatásunk 
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módszeréül az esettanulmányt válasszuk, mivel ennek 

legfőbb jellemzője, hogy a figyelem egy konkrét példára 

vonatkozik (esetünkben egy ökölvívó klub sportolóira). 

 

Kutatási eredmények 
 

Az interjúalanyok közé olyan sportolók tartoztak, akik 

rendszeresen, legalább heti két-három, de akár öt 

alkalommal vesznek részt edzésen, s az egyesület tagjainak 

számítanak. Életkorukat tekintve az legfiatalabb 18, a 

legidősebb 43 éves volt, a többiek 23-30 év közöttiek, 

illetve egy válaszadó épp 40 éves volt. Egyaránt voltak 

köztük versenysportolók, profi sportolók és hobbisportolók.  

Minden interjúalany sportpályafutása már általában 

iskoláskorukban megkezdődött: még ha nem is 

mindannyian ökölvívással kezdtek el foglalkozni 

gyerekkorukban, de nagyon fontos volt a számukra már 

ekkor a rendszeres testmozgás. Úgy tűnik, akkor válik az 

ember élete részévé, akár egész további életének szerves 

részévé a sport, ha már gyerekkorban kialakul az igény, és 

tudatosul a sport mint érték jelentősége az egyén életében. 

Ha kellőképpen fontossá válik a testmozgás, és pozitív 

élmények kapcsolódnak ehhez, akkor egész életében 

meghatározó elem lesz a rendszeres mozgás. Ehhez járul 

hozzá a sportolás szervezett formája, ahol egy közösség 

részeként olyan élmények szerezhetők, melyek után az 

egyén továbbra is vágyik akkor is, ha időközben az élet úgy 

hozta, hogy meg kell szakítani a sportpályafutást (akár 

versenysportról, akár szabadidős sporttevékenységről van 

szó). Az egyik válaszadó így vélekedik ezzel kapcsolatban: 
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„Nekem is ez, a mozgás, az egészség, igazából nekem a 

versenyzés nem, de a közösség, időtöltés, jókedv, 

nekem ezek ugranak be. Nekem csak jó élményeim 

vannak ezzel kapcsolatban.” (Sz. Gy.) 

 

Számos sportágat kipróbáltak a boksz előtt a focitól kezdve, 

úszáson, atlétikán, vízilabdán, lövészeten át, egyéb 

küzdősportokig, mint a kick-box, jiu-jitsu, thai-boksz. 

Mindannyiuk számára a boksz az a mozgásforma, amit 

legjobban élveznek és kedvelnek a többi, általunk végzett 

sportághoz viszonyítva. Ez, valamint a jó társaság indokolta 

a sportág és egyesületválasztást. Nagyon fontos, hogy a 

sportolás nemcsak az edzés időtartalmára vonatkozik, 

hanem egész életükre hatással van. Szabadidejükben 

kedvelik az olyan rekreációs tevékenységeket, amelyek a 

mozgáshoz kapcsolódnak: túrázás, kirándulás, 

kertészkedés, kerülik a káros szenvedélyeket, próbálnak 

egészségesen táplálkozni. 

Ha egy időre meg is szakadt a sportpályafutás, legtöbbször 

külső körülmények játszottak ebben közre, nem pedig a 

belső késztetés hiánya: az edző távozása miatt megszűnt a 

csapat, felújítás miatt bezárták az uszodát, sportsérülés stb.. 

Az egyik interjúalany esetében egy vereség miatt húzódott 

el a szünet hosszabb időre, vagy az idő hiányára fogta az ezt 

elmesélő válaszadó, de mindannyian úgy gondolják, hogy ez 

inkább csak kifogás volt, s egy igazi sportoló előbb-utóbb 

folytatja, mert hiányozni fog a számára a rendszeres 

testmozgás. N. I. így válaszolt arra a kérdésre, hogy mi volt 

a szünet oka a sportpályafutásában: 

 

„Ezt úgy tudnám mondani, persze saját példámból, 

hogy fiatalon az életvezetési problémamegoldó 
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képesség nem a legjobb. Ha valami nem esik az ölébe, 

hajlamos lehet otthagyni a sportot, de egy jó 

beállítottságú ember úgyis visszatalál a sporthoz. És 

ezek a szünetek, szerintem beleférnek, én sem fizikai, 

sem lelki hátrányát nem érzem ennek. Adódhatnak az 

életben, akkor megoldhatatlannak látszó problémák, 

amik visszagondolva megoldhatók lettek volna, hogy 

egyszerre csinálja az ember a sportot, és egyéb dolgait, 

de ezen már nem szabad gondolkodni.” (N. I.) 

 

 

Motivációk és a sport szerepe, jelentősége az 

egyén életében 
 

A különböző életkorúak eltérő okból és céllal kezdenek el 

egy tevékenységet végezni, és ez igaz esetünkben a sportra 

is. Bár a sport egészségre gyakorolt jótékony hatásában 

mindenki egyetért kortól függetlenül, de ennek jelentősége 

számukra, illetve az, hogy miért sportolnak, eltérő. Emellett 

az is számít, hogy versenysportolókról, vagy szabadidős 

tevékenységként sportoló egyénekről van szó: az utóbbiak 

esetében egyértelműen az egészség megőrzése és a 

kondíció fejlesztése a fő cél. Ugyanakkor a 

versenysportolóknál fontos tényező az eredményesség, a 

versenyszellem, jobb lenni másoknál, elsőnek és 

kiemelkedőnek lenni még akkor is, ha már életkoruk miatt 

nem versenyezhetnek. Az egyik, épp 40. életévét betöltő 

interjúalany így vélekedik erről:  

 

„A különbség az, hogy benne van a motiváció, hogy én 

vagyok 40 éves, és hadd álljak már oda a 17 éveshez 

és fussam végig azt a hat kört, ha kell akár mellette is, 
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ne menjen el mellettem. Szóval megvan az a 

versenyszellem, motiváció, hogy nem adom fel. Az 

agyad 40 évesen is, ott van, hogy kell, vigyed és fussál. 

Azt a zsákolást vidd végig, ne csak úgy ímmel-ámmal 

csináld. Ne csak ellötyögöd az edzést, mert el lehet 

jönni úgy is, de haza lehet menni nagyon fáradtan is. 

Sokat számít az is, hogy én azt mondom, hogy 

agresszív világban élünk. Azért másabb, ha az ember 

egy pofon elől el tud hajolni, vagy oda tud állni, 

bárkivel szemben.” (Ú. L.) 

 

Emellett az idősebbek életében a külső szerepének 

felértékelődése is figyelemre méltó. Az egyik válaszadó úgy 

fogalmazott, hogy „lehet, hogy az ember a régi önmagát 

szeretné visszakapni, azt sem tudom. Nem akar 

megöregedni.” (S. Z.). Nálunk tetten érhető a fizikum 

változása az évek során, s ennek ellensúlyozásaképpen 

sportolnak: a szebb, edzettebb külső a fiatalkori önmagukat 

juttatja eszükbe, s így a fiatalság jelképé is válik a számukra. 

Ebben azonban szerepet játszik a mai fogyasztói 

társadalom sugallta testkép, mely szerint a szebb, fiatalabb, 

vonzóbb test a siker és a boldogság, és a társadalomba való 

beilleszkedés záloga. Azonban ezek a sportolók saját 

bevallásuk szerint „igazi sporttal” szeretnék ezt elérni, nem 

pedig ún. „divatsportokkal”.A kettő között a legfontosabb 

különbség, hogy az előbbi fizikailag és pszichikailag is 

igénybe veszi a szervezetet, valódi megterhelést ad, és 

kemény munkát kell elvégezni egy-egy edzés alkalmával, 

míg az utóbbi csak a külső szebbé tételéről szól. V. L. ezt a 

példát hozta fel: 
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„Hát ők a péntek esti bulira gyúrnak rá, hogy feszüljön 

rajtuk a póló, és nyáron kocka hasuk legyen, ezért 

nyáron nem is edzenek, hanem csak télen.” (V. L.) 

 

Mint ahogy azt már a fejezet elején említettük, miden 

interjúalany számára a sportolás elsődleges célja az egészég 

megőrzése, az állóképesség, ezáltal a kitartás fejlesztése. 

Különösen fontos ez napjaink digitalizált világában, ahol az 

emberek nagy része a számítógép előtt görnyed nap mint 

nap akár a munkaidő, akár a szabadidő részeként. Azonban 

nemcsak fizikai, hanem pszichikai értelemben is: az 

edzések során feloldódnak a mindennapi feszültségeket, a 

stressz, arra a másfél órára elfelejtődnek a problémák. Így a 

mi vizsgálatunkban is bebizonyosodott, hogy a sport 

nagyon fontos rekreációs funkcióval bír. Noha edzés után a 

test elfárad, de a szellem felfrissül, s így a tanulás, vagy 

egyéb szellemi munka is könnyebb. Sz. Gy. és G. J. a 

következőképpen foglalták össze azt, hogy mit is jelent a 

számukra a sport: 

 

„Ez furcsa dolog, azt hinné az ember, ha abbahagynám 

a sportot, jobban menne a tanulás is, de ez totálisan 

nem így van, például ha elmegyünk futni x km-t, akkor 

a fáradságot, a stresszt kiadjuk magunkból. Felfrissíti 

a testet, a belső feszültséget, idegességet is le lehet 

vezetni a sporttal. Hogy mit köszönhetek a sportnak? 

Magabiztosságot ad, régebben nem voltam ilyen 

magabiztos. Sok embertől féltem, voltak bunyók a 

suliban, és ez segített ezen átlendülni.” (Sz. Gy.) 

„Nekem mit adott? Hát a legfontosabb, az a kitartás az 

élet minden pontján. Aztán az egészség, amiről 

beszéltek itt az elébb. Bár most a boksz, az pont egy 
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nem egészséges sportág, de szerintem az is sokat 

számít, hogy nem otthon ülök, nem hízok el a gép előtt, 

hanem lejövök, futok, és jól érzem magam tőle. Reggel 

könnyebben kelek, s a betegségek is nehezebben 

támadnak meg, szerintem, tőle.” (G. J.) 

 

Az egészség mellett épp ilyen fontos tényező a közösség is. 

Az, hogy mindezt a munkát, és erőfeszítést az egyén nem 

egyedül, hanem egy csapat részeként végezheti el. A 

csapattagok segítik, támogatják egymást akkor is, ha már 

valaki úgy érzi, hogy nem bírja tovább. Erőt ad, hogy a 

többek is végig elvégzik a munkát, s bizonyos fokig 

szégyennek számít — még ha a többiek szemében nem is, 

de saját maga előtt igen —, ha valaki feladja. Fontos 

ösztönző erő, hogy nemcsak önmagának, hanem az edzőnek 

és a többieknek is szeretne megfelelni. Emellett informális 

kapcsolatokra, barátságokra lehet szert tenni, melyek 

értéke felbecsülhetetlen. A jó hangulat, beszélgetések, 

viccelődések, tulajdonképpen a szürke hétköznapokból való 

kilépés erre a másfél órára felszabadít, segít a mindennapi 

problémák, konfliktusok megoldásában.  

A versenysportolók számára a siker az egyik legfontosabb 

motiváló tényező, de a nem versenyszerűen sportolók is 

kitűznek valamilyen célt, amit az edzésen el szeretnének 

érni: megtanulni az alaplépéseket, még egy körrel többet 

futni, vagy menetet zsákolni, 10 fekvőtámasszal többet 

csinálni stb. Ezek elérése megelégedéssel tölti el az embert, 

s ez szintén fontos a lelki egyensúly eléréshez, 

megőrzéséhez. Az egyik profi sportoló számára a 

következőt jelenti a sport: 
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„Nagyon sok okot lehet mondani, nem lesz 

testképzavara, egészség, és remek társaság- 

összekovácsoló ereje van. Ezek a legfontosabbak, 

szerintem. Meg hogy itt esetleg el tud érni valaki olyat, 

hogy a sportjában 100-dik vagy 500-dik rangsoroltja 

legyen, és ezt nehéz a sporton kívül megcsinálni, mert 

itt minden mérhető. És ez adhat okot nagy 

önmegelégedésre. Akár az ő kis közösségében éllovas, 

akár közép- vagy felsőszinten sportol valaki, mindig 

kitűnik a többi ember közül egy sportoló.” (N. I.) 

 

Azok esetében, akik egy időre abbahagyták a sportolást, 

legtöbbször épp a közösség hiánya volt az, ami ösztönözte, 

hogy tovább folytassa. A sportágváltást több interjúalany 

esetében is a nem megfelelő közösség indokolta. A jelenlegi 

sportegyesületről egyöntetűen az a vélemény alakult ki, 

hogy jól érzik magukat, nagyon jó a közösségi élet, ami segít 

a feszültségek levezetésében, de akár a versenyekre való 

felkészülésben is. 

 

 

Tanulás, nevelés, művelődés a sportolás által 
 

Az ökölvívás esetében is, akárcsak a többi sportágban az 

alapoktól kell kezdeni a lépések, mozdulatok elsajátítását: 

először az alapütéseket, védekezést, lépéseket gyakorolják 

az új tagok a tükör előtt újra és újra ismételgetve a 

mozdulatokat. Ezeket az edző mutatja meg, s ő irányítja a 

továbbiakban minden csapattag munkáját. A fejlődés 

ütemétől függően edzésről edzésre újabb és bonyolultabb 

kombinációkat mutat meg nekik, és gyakorolnak mindaddig, 

amíg olyan szintre nem fejlődnek, hogy ugyanazokat a 
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feladatokat végezhessék, mint a többi, régebb óta sportoló. 

Eleinte ez valódi tanulási folyamat, amelyben az edző a 

„tanító” a sportoló pedig a „tanított”, a tanuló, ugyanakkor 

mindez az önként vállalt tevékenység részeként valósul 

meg, hisz senkinek sem kötelező, így inkább tekinthető 

non-formális, mint formális tanulásnak. Később a régebben 

sportolók, versenysportolók is segítenek a mozdulatok, 

kombinációk helyes elsajátításában, mivel ők már kellő 

tapasztalattal rendelkeznek, s ezek átadásával segítik az 

újakat az ütések pontosabb kivitelezésében, a hibák 

elkerülésében stb.  

Sokkal érdekesebb azonban az — mint ahogy azt az 

interjúalanyok is megfogalmazták —, hogy ez a tanulás nem 

hasonlítható pl. az iskolai tanuláshoz. Az alapok elsajátítása 

egy folyamat részeként lépésről lépésre történik, de utána 

észrevétlenül gyarapodik a tudás: az egymással való 

beszélgetés, a sikerélmények, tanácsok megosztása, a 

csapattagok egyéni stílusának megfigyelése során 

informális úton tanulnak meg újabb és újabb trükköket. Ez 

a tanulás soha nem ér véget, mert mindig vannak újabb 

dolgok, amit a másiktól el lehet lesni, akár a gyengébbik 

féltől is. Így önmagát fejleszti az egyén anélkül, hogy tudna 

róla. F. G. így nyilatkozott a sportolás során történő 

tanulásról: 

 

„Biztos így tanulunk, de lehet úgy, hogy nem vesszük 

észre. Hanem azt vesszük észre, hogy már tudjuk. 

Lehet, hogy nem is mástól tudunk valamit, hanem 

magunk jöttünk rá. És a gyakorlás.” (F. G.) 

 

Ha valaki komolyan elhatározza, hogy kiemelkedő sportoló 

szeretne lenni (ez leginkább a versenysportolókra jellemző, 
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de nem minden esetben), akkor ez a tanulási folyamat 

előbb-utóbb önművelődéssé válik. Elkezd tudatosan olyan 

információkat gyűjteni, forrásokat keresni, amelyek 

egyaránt fejlesztik elméleti tudását és gyakorlati 

képességeit. Erre elsősorban a válaszadók az internet 

példáját mint legkönnyebben elérhető információforrást 

hozták fel, ahol sok-sok adatot lehet találni más, 

kiemelkedő sportolók életéről, történeteitől, sikereiről, 

kudarcokról, küzdelmekről stb. A felmerülő kérdések 

elsősorban arra irányulnak, hogyan lehet jobb teljesítményt 

elérni, eredményes és sikeres lenni, de tágabb értelemben 

ez nemcsak a sportra vonatkozik, hanem az egész 

életmódra. Mit kell tenni akár biológiai, akár pszichológiai 

stb. értelemben, hogy egészségesebbek, erősebbek, 

fittebbek, nagyobb teherbírásúak legyenek. Ehhez először 

meg kell ismerni saját testük működését, azokat a határokat, 

amelyek átlépése már káros lehet, mindez pedig Durkó 

(1999) szerint hozzátartozik a felnőttnevelés egészséges 

életmódra nevelő funkciójához. Így tulajdonképpen az 

önművelődés nemcsak a sport világához kapcsolódik, 

hanem az egészséges életmódra neveléshez, de akár 

gazdasági, történeti ismeretek mélyítéséhez is. Mindezeket 

N. I. így foglalta össze: 

 

„Szerintem ezt ketté kell választani, ha az ökölvívásról 

beszélünk, egy adott fizikai részre, amit az ember 

megtapasztal, amiben tud segíteni neki az edző, 

útmutatásban, javaslatokkal: mik egy sportoló fizikai 

lehetőségei. A másik dolog, ha ezeket a sportoló 

megtanulta, és már csak a kondícióját fejleszti, még 

akkor is van egy hihetetlen mennyiségű elméleti 

anyag, amit jó, ha megtanul mindenki, a saját 
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sportjára vonatkozót legalább. Főleg ha a 

későbbiekben edzősködni is akar. De ezt nem úgy kell 

elképzelni, mint egy hagyományos tanulási folyamatot, 

ha saját példámból indulok ki. Hanem ez a tudás ragad, 

egyrészt a netről, másrészt könyvekből, esetleg 

hallomásból, hogy jelenkori és hajdani ökölvívókról is 

tudjunk meg minél többet. Az ökölvívás egész 

történetéről, kialakulásáról, változó 

szabályrendszeréről minél többet tudjunk. Ez persze 

nem az iskolai megszokott tanulás, nem leül a 

sportoló tanulni, és lexikális tudásra tesz szert, hanem 

az évek alatt lassan rakódik, és tudássá áll össze, jó 

esetben.” (N. I.) 

 

Mindenképpen szólnunk kell az informális nevelés és 

tanulás egy másik területéről: az értékek, normák, a 

csapatban működő látens szabályok elsajátításáról. Ebben 

elsősorban az edzőnek van a legnagyobb szerepe, aki 

minden új tagnak az első edzés előtt elmondja, hogy milyen 

szabályokat kell betartani ahhoz, hogy ebbe az egyesületbe 

járhasson. Az edző fegyelmet, kitartást, konform 

viselkedést követel, s a legfontosabb szabály, hogy minden 

elhangzott utasítást, feladatot mindenkinek a tőle telhető 

maximális erőbedobással kell teljesíteni. Természetesen 

eltérőek a fizikai, mentális adottságok, ezek az egyéntől 

függnek, de a legfontosabb, hogy mindenkinek saját 

magához képest kell a legjobbat teljesíteni nemtől, kortól, a 

sportolás formájától függetlenül. Ez nemcsak egyéni szinten 

fontos, hanem az egész csapat és a többiek számára is, hisz 

megfelelő fegyelem nélkül nem lehet nyugodt körülmények 

között edzeni, felkészülni a versenyekre. Az új tagoknak 

kötelessége elsajátítani és tiszteletbe tartani a csapatra 
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jellemző szabályokat, normákat, különben nem válhatnak 

tagokká. Ha elfogadják és alkalmazkodnak ezekhez, akkor 

egy közösség részévé válnak, amely segít más – pl. 

munkahelyi, vallási, politikai, más szabadidős 

tevékenységet folytató stb. – közösségbe, vagy akár a 

társadalomba való beilleszkedésben.  

 A szabályok, edzői utasítások kitartásra nevelnek, növelik a 

sportolók akaraterejét és magabiztosságát, amelyeket 

nemcsak a teremben tudnak kamatoztatni, hanem akár 

egész további életükre is hatással lehetnek. Mint ahogy a 

hétköznapi életben, úgy a sportpályafutás során is vannak 

hullámvölgyek. Viszont egy-egy kudarc során nem lehet 

rögtön feladni, és épp a kitartás az, ami segít a talpra 

állásban és folyatatásban, de nemcsak a sportban, hanem a 

mindennapi életben is: 

 

„Ugyanúgy van az életben is, padlóra lehet kerülni, 

onnan fel kell állni… Akkor kezdjük elölről, elölről kell 

kezdeni. Van nekem olyan barátom, aki válás után 

mindent ott hagyott. Valahogy így van ez a sportban is, 

hogy nem lehetsz mindig a csúcson, valamikor rossz 

passzban vagy, nem baj, kezdjük, és akkor menjünk 

szépen vissza a helyünkre, amiről úgy gondoljuk, hogy 

a helyünk.” (S. Z.) 

„Igen, tanultam, például az esetleges kudarcokat nem 

olyan extrémitásként megélni, hanem mint a sportban, 

ha bukás van, akkor nagyon gyorsan felállni, és nem 

leragadni a kudarcban. És ez nagy előny lehet az 

életben.” (N. I.) 
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Így elmondhatjuk, hogy a sport a permanens (élethosszig 

tartó) nevelés részeként szervesen kapcsolódik az 

élethosszig tartó tanuláshoz.  

 

 

Következtetések 
 

Kutatásunk során bemutattuk a sportolás, mint a tanulás 

egyik formájának szerepét, jelentőségét, funkcióját az egyén 

életében. Megvizsgáltuk a permanens nevelés 

szemszögéből a sportolás folyamán megvalósuló tanulási, 

nevelési és művelődési folyamatokat, amelyek hatással 

lehetnek egész életükre. Sportolás közben olyan tanulási-

nevelési és művelődési folyamatok zajlanak, melyek során 

néha tudatosan, de legtöbbször észrevétlenül fejlődik az 

egyén fizikailag, pszichikailag, és pozitív változás 

következhet be a személyiségben is. Úgy véljük, hogy az 

élethosszig tartó tanulás (LLL) mintájára létre kellene hozni 

és kidolgozni az élethosszig tartó sportolás (LLS) 

koncepcióját, melynek lényege, hogy hangsúlyozza a 

sportolás jelentőségét minden korosztály számára az 

egészég megőrzése és egy közösséghez való tartozás 

élménye miatt. A sport e két funkciója lehet a megfelelő 

motiváló eszköz ahhoz, hogy minél több ember – kortól 

függetlenül – végezzen rendszeres testmozgást.  

Esettanulmányunkban az andragógia tudományából ismert 

LLL és permanens nevelés elméleti koncepciók létezését és 

érvényességét vizsgáltuk meg a sport területén. Azonban az 

eredmények kiindulópontul szolgálhatnak a sportoláshoz 

kapcsolódó elméletek integrálására a felnőttnevelés 

területén. 
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Tanulmányunkban egy nyíregyházi sportegyesület tagjaival 

készült fókuszcsoportos interjúkból szerzett információk 

alapján egy esettanulmányt készítettünk Az esettanulmány 

csak bizonyos szintű általánosításra ad lehetőséget, de 

kiindulópontként szolgálhat a sport nevelésben és 

művelődésben betöltött szerepének vizsgálatához. A 

kutatás során az esettanulmány készítése során csak egy, 

több szempontból is speciális sportegyesületben végeztünk 

megfigyelést, s készítettünk interjút a tagokkal, de ez 

lehetőséget ad arra, hogy a kutatást innen kiindulva 

kiszélesítsük más sportágakra, más egyesületekre, s az 

ország más pontjaira. Az általunk megfogalmazott 

kérdéseket és eredményeket így össze lehetne hasonlítani 

ezen esettanulmány tanulságaival. Meg lehetne vizsgálni, 

hogy ilyen tanulási-nevelési folyamatok zajlanak-e az 

élsportolók vagy éppen csak a szabadidős tevékenységet 

űzők körében. Kérdésként merül fel továbbá, hogy milyen 

esetleges különbségek vannak az egyéni sportolók (mint 

esetünkben a bokszolók) és csapatsportot űzők között, 

vajon többlettudással jár-e a csapatsport. 
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