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A felsőoktatási sport identitásmegőrző szerepe a Kárpát-medencében a rendszerváltás előtt 

és után 

A történettudomány felől közelítve, a nemzeti összetartozás egyik fontos alapköve a közös 

nemzeti múlt, a közös történelem. A közös kulturális örökségnek a sport a modernizálódó 

társadalmakban egyre fontosabb alkotóelemévé vált. Kutatásunk egyik kérdése - a 

felsőoktatási sportot alapul véve - a közös kulturális háttér, közös identitástudat lehet-e 

hatással a sportolási szokásokra nézve a hallgatók életében? A világtörténelmi eseményekre 

a sport, mint a társadalom egyik alrendszere mindig érzékenyen reagált, s ez meghatározta 

fejlődésének irányát: pl. a háborúk idején a testnevelést és a sportmozgalmat is erőteljes 

militarizálás jellemezte. A két világháború között eltelt mintegy húsz év ellentmondásosnak 

tekinthető a hazai testkultúra és sport fejlődése tekintetében. (Szegnerné, 2011). Jó példa erre 

a kettősségre a levente alaptörvény elfogadtatása 1921-ben, amely bár erőteljesen magán 

hordozta a militarizmus jegyeit, de így is jelentősen hozzájárult a hazai sportmozgalom 

fejlődéséhez. Előírta mindkét nem 21 éves korig kötelező testedzését, a Testnevelési Főiskola 

megalapítását, a Nemzeti Stadion felépítését, azt, hogy a városok és egyéb települések 

támogassák a helyi sportot, illetve a gyári munkásság rendszeres testedzését. Fő témánk 

szempontjából elmondható, hogy a ’70–es évekre az addig igencsak lassan, de épülő főiskolai 

sportmozgalom fejlődése anyagi gondok miatt megállt (Földes et. al 1989). A rendszerváltás 

talán legnagyobb vesztese a főiskolai és egyetemi sport az összes sportmozgalom közül.  

A nemzeti identitás és a sport viszonyának összetettebb értelmezéséhez Henning Eichberg, 

dán sporttudós (2003) tipológiáját használjuk. A szerző háromféle nemzeti identitást 

különböztet meg, melyek a sport más és más aspektusához köthetők. Az első az (identity of 

production), ahol a versengés és az eredményesség a meghatározó. Saját kutatásunk 

szempontjából az identitás második típusa játszik szerepet, az (identity of integration), amely 

a közös sportolás köré szerveződik. A harmadik, a karneváli identitás (popular identity) 

voltaképpen a népi játékokból eredeztethető és a közös, fesztelen együttlét érzéséhez 

kötődik. A felsőoktatásba felvett fiatalok számára az egyetem/főiskola adja az utolsó 

lehetőséget, hogy szervezett keretek között sportolhassanak. Ily módon a felsőoktatási 

intézmények fontos szerepet játszanak a következő generáció sportszocializációjában. 

Kutatásunk relevanciáját a több országot érintő, ámde azonos kulturális-történelmi 

gyökerekkel bíró térség összehasonlító elemzése adja. Kutatásunkban 16 interjút készítettünk 

magyarországi (3), kárpátaljai (3), erdélyi és partiumi (5), vajdasági (1) és felvidéki (1) 

intézmények sportért felelős vezetőivel az intézmény sport- és egészségfejlesztő 
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koncepciójáról, programokról, ezek szerepéről, hatásairól, tapasztalatokról. Az 

intézményeket vizsgálva alapvetően három típust figyelhetünk meg a sport- és 

egészségfejlesztő programokat illetően: Előadásunk szempontjából az Eichberg-féle identity 

of integration kategória  a közösségi sport, a kisebbségi intézményekben az identitás 

megőrzés szerepét tükrözi. Erős a közös cél, egy nemes feladat, a kisebbségi magyarság 

megőrzése, vagy valamilyen társadalmi problémára való figyelemfelkeltés. /Sapientia 

Erdélyi Magyar Tudományegyetem (Marosvásárhely), II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar 

Főiskola (Beregszász)/. 

A mai individualizált társadalomban a valódi közösségek szerepe felértékelődik. A sportot 

nem csak a nemzetek versengéseként (difference), hanem különböző etnikai, illetve 

társadalmi háttérrel rendelkező emberek találkozásának színtereként (diversity) is lehetne 

tekinteni (Dóczi 2012). A paradigmaváltás során az élsportból (és annak példaképszerepéből) 

táplálkozó szabadidő- és diáksport irányába lehetne elmozdulni. 
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Identity preserving role of sport in higher education in the Carpathian Basin before and after 

the regime 

Sport has become an increasingly important component of common cultural heritage in 

modernizing societies. One of the questions of our research - based on sport in higher 

education – is whether the common cultural background, common identity consciousness 

can affect sporting habits in students' lives. About twenty years between the two world wars 

can be considered controversial as regards the development of body culture and sport. 

(Szegnerné, 2011). A good example of this duality was the adoption of the law of Levente in 

1921, which, although strongly bearing the signs of militarism, contributed significantly to 

the development of the Hungarian sports movement. It required compulsory physical 

training for both genders until the age of 21, the establishment of the Physical Education 

College, the construction of the National Stadium, the promotion of local sports and regular 

exercise for factory workers. From the point of view of our main topic, it can be said that the 

development of the college sport movement, which was still very slow but built up until the 

1970s, stopped due to financial problems (Földes et al. 1989). Perhaps the greatest loser of the 

regime is college and university sports of all sports movements. 
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For a more complex interpretation of the relationship between national identity and sport, 

we use the typology of Henning Eichberg, Danish sports scientist (2003). The author 

distinguishes three national identities, which can be linked to other aspects of sport. From 

the point of view of our research the identity of integrtion has a role, which is organized 

around the common sport. For young people enrolled in higher education, the university / 

college provides the last opportunity to play in an organized setting. In this way, higher 

education institutions play an important role in sports socialization of the next generation. 

The relevance of our research is provided by a comparative analysis of the areas with the 

same cultural-historical roots. In our study we conducted 16 interviews with the sports 

managers of Hungary (3), Transcarpathia (3), Transylvania and Partium (5), Vojvodina (1) 

and Upper Land (1) institutions about the institution's sports and health development 

concept, programs, their role, effects and experiences. Examining the institutions, there are 

basically three types of sports and health promotion programs: From the point of view of our 

presentation, Eichberg's identity of integration category reflects the role of community sport 

and the preservation of identity in minority institutions. The common goal is strong, it is a 

noble task to preserve  minority Hungarians, or to raise the attention to a social problem. / 

Sapientia Hungarian University of Transylvania (Targu Mures), II. Ferenc Rákóczi 

Transcarpathian Hungarian College (Beregszász) /. In today's individualized society, the 

role of real communities is appreciated. Sport could be seen not only as a race of nations 

(difference), but also as a platform for meeting people from different ethnic and social 

backgrounds (diversity) (Dóczi 2012). During the change of paradigm, one could move 

towards leisure and student sports derive from the leading sport (and its role model). 
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