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1. Bevezetés 

 

1.1.  Témaválasztás indoklása 

 

Étkezési szokásainkat két mechanizmus irányítja: egyik tisztán élettani, a másik lelki 

mechanizmus. A táplálkozási szokások megválasztását bizonyos törekvések is 

irányítják, ilyen például a jóléti államokban a sportosan karcsú, inkább sovány alkat, 

mely leginkább az ideálisnak számító. Majdnem mindenkinek a környezetében 

előfordul, túlságosan sovány, vagy bulimiás lány. A világon sok ember szenved 

táplálkozási zavarban, ami nemcsak a fiatal-középkorú divatorientált, diplomás 

hölgyek körében terjedt el, hanem sajnos a serdülő korosztályban is egyre gyakoribb. 

Kialakulásában fontos szerepet játszik a pszichológiai és kulturális háttér egyaránt. 

(Túry, 2000.)  

A tömegkommunikációban egyre gyakrabban találkozunk az anorexia és a bulimia 

jelenségével, a karcsúságideál vonzásában, a diétázás a testsúly és az alak 

kontrollálása egyre népszerűbb témává vált a fiatalok körében. A klasszikus 

evészavarokat nagyon sok esetben szociokulturális tényezők határozzák meg.  

„ A test tükrözi a társadalmat. Ma a társadalmi sikeresség mértékévé is vált: a 

karcsúság érték lett, a vele és a szépséggel foglalkozó hivatások megszaporodtak” 

(Túry, 1995,139.oldal). Vannak olyan szubkultúrák illetve foglalkozások, melyek 

együtt járnak a soványsággal, a karcsúság hajszolásával. Ilyen esetekben, ahol az alak 

és a külső meghatározó szerepet tölt be az egyén életében nagyobb az esélye a 

táplálkozási zavarok kialakulásának. Egyik fokozott rizikócsoport a táncosok köre, 

mivel számukra a legfontosabb a megjelenés. Csak úgy lehetnek igazán sikeresek, ha 

testsúlyukat lecsökkentve gyönyörű tökéletesnek mondott alakkal rendelkeznek. Az 

étkezési zavarok megjelenése gyakori a fiatal balett és modern táncos lányok 

körében. Az anorexia nervosa és a bulimia nervosa megjelenése sok esetben 

köszönhető a táncosok életvitelének, főleg olyanoknál, akik nincsenek megelégedve 

önmagukkal, vagy éppen a másodlagos nemi jellegek megjelenésekor azok 

elnyomása miatt válnak súlyos beteggé. 
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Mint leendő védőnő fontosnak tartom azt, hogy ismerjük meg a különböző 

evészavarokat, valamint azok kialakulásának kockázati tényezőit, és a terápiákat. Az 

utóbbi években egyre nagyobb figyelmet kap mind egészségügyi, mind 

társadalompolitikai területeken a gyermekek étkezési szokásainak vizsgálata, 

preferenciáinak formálása, az egészségesebb életmód-szemlélet kialakítása korai 

iskoláskortól kezdődően, melyben a védőnőnek elsődleges szerep jut.  

Az iskolai védőnő figyelemmel kíséri a serdülő lányok mindennapjait. Úgy 

gondolom, ezáltal nagy szerepe van abban, hogy egy esetlegesen kialakuló ilyen 

betegséget felfedezzen, és még időben meg is tudja akadályozni annak súlyosabbra 

fordulását. Valamint a védőnő az egyetlen olyan személy, aki „rész vesz” a család 

életében, betekintést nyer, ismeri a felek közötti kapcsolatrendszereket, és ezáltal 

nagy segítséget tud nyújtani a terápiában is, a családnak és a betegnek egyaránt.  

 

 

                                            

1. kép: Klasszikus balett táncos    2. kép: Modern táncosok 
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1.2. Célkitűzések 

 

 Kutatásunk során célul tűztük ki vizsgálni, a fiatal 14-18 év közötti 

serdülőkorú lányokat, hogy mennyire hajlamosak étkezési zavarok 

kialakulására.  

 Tanulmányozni kívánjuk továbbá, hogy a serdülő lányok mennyire vannak 

megelégedve önmagukkal, alakjukkal, illetve milyen hatással vannak a 

környezeti tényezők az önértékelésükre.  

 Kutatásunk során összehasonlítunk két lányokból álló csoportot. Az első 

csoportba a teljesítményorientált táncos lányok (balett és modern táncosok) 

tartoznak, míg a kontrollcsoport tagjai a nem táncos azonos korcsoportú 

társaik. 
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1.3. Hipotézisek  

 

Feltételezzük, hogy a vizsgált mintán: 

 az első csoport tagjainál az átlagos BMI érték szignifikánsan alacsonyabb, 

mint a kontroll csoport tagjainál 

 az első csoport tagjainál nagyobb valószínűséggel fordulnak elő evészavarok, 

mint a kontrollcsoport tagjainál 

 az első csoport tagjai gyakrabban alkalmaznak testsúlycsökkentő eljárásokat, 

mint a második csoport tagjai  

 a kontrollcsoportba tartozó lányoknak kevésbé fontos a külső megjelenés 

illetve kevesebbet foglalkoznak alakjukkal, súlyukkal, mint a táncosok 

 a serdülő lányok önértékelését nagymértékben befolyásolják a környezeti 

tényezők 

 a táncos lányok perfekcionizmusa mögött az önmaguknak való megfelelés áll 
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2. Szakirodalmi áttekintés 

 

2.1. A táplálkozási zavarok történetéről 

2.1.1. Az anorexia történetéről  

 

Az anorexia kifejezést először az ókorban használták an-orexisként és hiányzó 

vágyat jelentett, de később már inkább az étvágy hiányára vonatkozó kifejezés volt. 

A kóros soványsági állapotok története koronként több érdekes fázisra osztható. 

Kezdetben az anorexia kialakulásának vallási okai voltak. A XIII. században 

megjelentek az éhező szentek, illetve a különböző vallásokban a vezeklés és a 

megtisztulás egyet jelentett a böjttel valamint a koplalással. Magyarországon a 

legismertebb éhező szentnek Margit hercegnőt tartották, aki a Nyulak szigetén élt 

egy dominikánus kolostorban. A szigetet később róla nevezték el Margit-szigetnek.  

De ebben a korban is előfordult, hogy valakinek az evés megtagadása kóros lelki 

okokra volt visszavezethető. Ilyenkor az illető nyugtalan volt és zaklatott, amit az 

akkori kor emberei az ördögi megszállottságnak tulajdonítottak. (Túry, 2005.) 

A XIX-XX. században az önsanyargató éhezőművészek vásári látványosságnak 

számítottak, ami számukra megélhetést és hírnevet is biztosított. Franz Kafka „Az 

éhezőművész” című műve tökéletesen illusztrálja ezt a bizarr életmódot. Sok 

kutatás azt is bizonyítja, nagy valószínűséggel Kafka maga is anorexiás volt. 

Erzsébet királynő a magyar történelem másik olyan alakja, aki étkezési zavarban 

szenvedett. Sissyt a maga korában Európa legszebb asszonyaként tartották számon, 

a szépség és a tökéletesség hajszolása számára szinte kötelezőnek számított.  

                                                                      

 3. kép: Egy 19. századi éhezőművész    4. kép: Erzsébet királynő 
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Az anorexia, mint fogalom az orvostudományban csak a múlt század környékén 

jelent meg. Az első anorexiás beteget 1689-ben diagnosztizálta egy Richard Morton 

nevű angol orvos. Elkülönítette ezt a betegséget minden egyéb senyvedő kórtól és 

ideges elemésztődésnek nevezte. Pontos nevén, mint anorexia nervosa csak a 19. 

században jelent meg az orvosi szakirodalomban. (Arató-Túry, 1995.) 

Kezdetben emésztési zavarnak, hormonális elváltozásnak, valamint a gyomor 

betegségének vélték és a lesoványodás hátterében kizárólagosan biológiai okokat 

kerestek. Hazánkban az AN-t sokáig csak egyes kórképek tüneteként emlegették, és 

mint önálló betegség csak 1950-es években került be a szakirodalomba. 1970-es 

évektől pedig már nálunk is megindultak erőteljesebb kutatások. (Túry, 2001.) „Az 

1980-as évektől kezdve pedig a komplex betegségértelmezés terjedt el, ennek 

nyomán a biológiai tényezőknek, a pszichológiai, lelki faktoroknak, továbbá a 

társadalmi, azaz szociális összetevőknek egyaránt szerepet tulajdonítottak, és a 

betegség kialakításában bonyolult szabályozási körök leírására is sor került.”  

(Túry, 2001, 12. old) 

 

2.1.2. A bulimia történetéről  

 

A bulimia, mint betegség nagyon későn került be a köztudatban, hiszen pár 

évszázaddal ezelőtt az emberek nem pazarolhattak, azért is meg kellett küzdeniük, 

hogy egy kevés ételhez jussanak. Az ókori Rómában fordultak elő hedonisztikus 

nagyevések, mely azt jelentette, hogy a dőzsölés során elfogyasztott ételektől 

önhánytatással szabadultak meg. De ez nem titokban történt és nem kísérte 

bűntudat, tehát nem lehet összekeverni a mai BN-nel. (Arató-Túry, 1995.) 

A betegség neve a limosz=étvágy és a boüsz=ökör ókori szóösszetételből 

származik, ami lényegében ökörétvágyat jelent. Csupán 1979-től számít önálló 

betegségnek, addig sokszor keveredett az anorexiával és soha nem különítették el e 

két kórképet. Az anorexia és a bulimia egyik altípusa a bulimanorexia, ebből is 

látszik, hogy valószínűleg az idők folyamán a BN leginkább az AN-ből nőtte ki 

magát. (Túry, 2005.) 
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Genetikai 
tényezők 

Biológiai 
Tényezők 

2.2. Az evészavarok kialakulásában szerepet játszó tényezők 

Hajlamosító tényezők 

Az evészavarokat, mint multikauzális pszichoszomatikus betegségeket kell 

értelmezni, tehát kialakulásukban endogén és exogén tényezők egyaránt szerepet 

játszanak. 

 

 

 

 

 

 

 

1. ábra: Az evészavarok felosztása 
Magyar Pszichiátriai Társaság, Étkezési zavarok, 1993 

 

 

2.2.1. Endogén tényezők 

 

A genetikai tényezők jelentősége igen nagy, mindkét kórkép kialakulásában, hiszen 

általában családi halmozódás figyelhető meg. Ha a családban már volt AN-ben vagy 

BN-ben szenvedő beteg az elsőfokú rokonok között 8-szor gyakrabban fog újra 

előfordulni. Az anorexiás betegek lánytestvéreinél 6%-ban szintén van esély a 

megjelenésére. Jellemző még, hogy az étkezési zavarban szenvedőknél gyakran 

fordul elő más pszichiátriai betegség is. Nagyon sok esetben megfigyelhetők 

depressziós tünetek. A bulimia és a téli depresszió között érdekes párhuzamot 

figyeltek meg. A téli depresszióban a betegek többet ettek, jobban kívánták az 

ételeket, de ezzel egy időben a bulimia tünetei rosszabbodtak, felerősödtek. Mindkét 

betegségben neurokémiai eltérések vannak. 

BN-hez gyakran társul még pánikbetegség. A kettő közötti párhuzam, hogy mindig 

rohamszerűen jelentkeznek.  Továbbá meg kell még említeni a fóbiákat, a 

kényszerbetegségeket, illetve az alkoholizmust is mely kombináltan fordulhat elő a 

táplálkozási zavarok mellett. (Németh, 1993.) 

ÉTKEZÉSI ZAVAROK 
endogén/exogén 

Pszichológiai tényezők 

Szociokulturális tényezők 
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Számos vizsgálat igazolja azt is, hogy a szervezetben található biológiai eltérések is 

szerepet játszhatnak az evészavarok kialakulásában. A táplálék felvétele igen 

bonyolult folyamatok összessége, melyben az agyi területeken kívül kiemelt szerep 

jut az ingerületátvivő rendszereknek és hormonoknak is. A hypothalamus sérülése 

vagy ingerlése befolyással van az éhségre. Ha ez a rész valamilyen módon 

károsodik, az a táplálék felvétel hiányához vezethet. Az agyalapi mirigyben 

termelődő hormon étvágytalanságot okoz, tehát ennek anorexigén hatása van. 

Kutatások is bizonyították, hogy anorexiásoknál ez a hormon magasabb 

koncentrációban volt jelent. (Arató-Túry, 1995.)  

Nagymértékben befolyásolja az éhséget és a táplálékfelvételt a vércukorszint. Ha ez 

alacsony, éhesnek érezzük magunkat és eszünk, míg a magas vércukorszint gátolja 

az éhségérzést és az evést. A táplálékfelvétel szabályozásának glükosztatikus 

modellje Mayer (1953) nevéhez fűződik. A rendszer lényeges eleme az inzulin, 

ugyanis például inzulinhiányos cukorbetegségben bármilyen magas is a 

vércukorszint, a betegek éhesnek érzik magukat és esznek, mivel a glükóz - inzulin 

hiányában - nem tud bejutni a sejtekbe. Az éhséget és a táplálékfelvételt a glükózon 

kívül más anyagok is képesek gátolni, például a fruktóz (Kalat, 1993.).  

Korán felvetették azt a lehetőséget, hogy van egy olyan rendszer, amely a szervezet 

által raktározott zsír mennyiségére érzékeny (Kennedy, 1953). A zsírtartalékok 

csökkenése evéshez, illetve a zsírraktárak feltöltéséhez vezet, míg a nagy 

zsírtartalék táplálékfelvételt gátló hatású. Négy évtizeddel később sikerült 

azonosítani azt a zsírsejtek által termelt, 167 aminosavból álló polipeptidet, a 

leptint, amely a hypothalamusnak jelzi a tárolt zsír mennyiségét.  

(Túry-Szabó, 1999.)  
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2.2.2. Exogén tényezők 

 

A táplálkozási zavarok hátterében, sok esetben pszichológiai tényezők keresésre 

van szükség. A betegségeket ezen belül is el lehet különíteni három elméleti 

irányzat szerint:  

 pszichodinamikus modell 

 viselkedés lélektani modell 

 családi modellek 

 A pszichodinamikus modell lényege, hogy a kórkép kialakulásában tudattalan 

tényezők és elnyomott vágyak játszanak szerepet.(Túry, 2005.) A szexuális érzések 

elnyomása általában tünet az anorexiásoknál. Ilyenek a szexualitással kapcsolatos 

vágyak elfedése, ami általában bántalmazott lányok körébe gyakoribb. Az étkezési 

zavarban szenvedőknél megfigyelték, hogy sokszor a másodlagos nemi jellegek, a 

nőiesség jegyeinek elfogadhatatlansága miatt válnak beteggé. A bulimiások 

esetében önsebzés, szadisztikus hajlamok is előfordulhatnak. (Túry, 2001.)  

A személyiség fejlődés során több fontos fázist különítünk el a gyermekek életében. 

Egyik ilyen szakasz az orális és azt követő anális periódus, amelyben ha az anya és 

a gyermek közötti intim kapcsolat (testi közelség, érintés, játszadozás) valamilyen 

zavart, sérülést szenved, az kihatással van a későbbi személyiségfejlődésre. (Riskó, 

1993.). A csecsemőkori-táplálási szokások, később pedig a családi szokások szintén 

hatással van az evészavar kialakulására. Ha a szülő folyton azzal foglalkozik, 

gyermeke mennyit eszik és mikor, valamint folyamatos nyomás alatt tartja 

noszogatja, a későbbiekben az evés megtagadásával próbál majd „bosszút állni”, 

lázadni. (Túry, 2005.) Valamint szintén hajlamosító tényező lehet ha a szülő a 

gyermek akaratát, vágyait és véleményét semmibe véve csak ő dönt mindenben. A 

serdülőkorig ezzel semmi probléma nincs, de ha eléri a gyermek az amúgy is nehéz 

kort „sztrájkolni” kezd, és bebizonyítja, hogy ő maga is tudja irányítani az életét, 

bármi áron. (Ranschburg, 2005.) 

A személyiség fejlődés egyik következő kritikus fázisa az ödipális szakasz. Aminek 

lényege, hogy a gyermek az ellenkező nemű szülővel szoros kapcsolatban áll és 

emiatt megjelenhet a féltékenység, a rivalizálás, versengés. Ez egy nagyon 
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bonyolult érzés melyet sokan nem tudnak kezelni. Az érintett egyfajta szexuális 

érdeklődést érez a szülő iránt, amire tudattalan megoldást jelent, ha lesoványodik, 

így csökken szexuális érdeklődése is.  

A nem tudatos tényezők között fontos megemlíteni még az agresszivitást, melynek 

kifejezésére mindkét betegségcsoportban lehetőség van. (Túry, 2001.) 

 

„A viselkedés-lélektani modell felfogható tanult viselkedésként is, melyet pozitív 

megerősítők tartanak fenn: például a karcsúságot a környezet reakciói 

megerősítik.”(Túry-Szabó, 2000, 70.old) Kognitív-viselkedéslélektani teóriák a 

kognitív deficitek, a testképzavar jelentőségét hangsúlyozzák. A betegnek torzult 

elképzelési vannak a testsúllyal, alakkal, és az étellel kapcsoltban, ami torz 

gondolatokat és szorongást vált ki az illetőből, a szorongáscsökkentés pedig 

motiválja az extrém súlycsökkenéseket. A bulimiában ezek a 

szorongáscsökkentések az önhánytatásban valósulnak meg. Az önértékelést és az 

énképet jelentős mértékben meghatározza a testkép, mely a személyiségünk 

középpontja. Hatással lehet a viselkedésünkre és a mindennapi közérzetünkre 

egyaránt. Általában a beteg öltözködéséből, megjelenéséből következtetni lehet 

arra, ha valaki kövérebbnek érzi magát, illetve ha takargatni akarja testét.  A saját 

test észlelésének kiemelkedő szerepe van az evészavarok kialakulásában. A 

táplálkozási zavarok diagnosztizálásában kiemelkedő szerepe van annak, hogy ez a 

rejtett betegség minél előbb a felszínre kerüljön. (Túry- Szabó, 2000.) 

  
5. kép: Testképzavar megjelenése 
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A család, mint elsődleges szocializációs környezet olyan életteret biztosít az egyén 

számára melyben biológiai léte, valamint a pszichés fejlődés alapvető jegyei 

valósulhatnak meg. Elsődleges, hiszen a legkorábbi életszaktól kezdve hat az 

egyénre és elősegíti, hogy személyisége az első pillanattól kezdve megfelelően 

alakuljon.  

Számos megfigyelés szerint a családi modell alapját az képezi, hogy vannak olyan 

familiáris tényezők, melyeknek gyakran van szerepe az étkezési zavarok 

kialakulásában. A család, mint rendszer működhet megfelelően és hibásan is 

egyaránt. A hibás működéskor megbomlik a felek közötti diszharmónia, ami 

megakadályozhatja a gyermek megfelelő fejlődését, és ami később a betegséget 

okozhatja. A hibásan működő család még nem feltétlenül rossz, csak vannak 

krízisek, melyeket a felek nem jól kezelnek. (Bagdy, 1995.) 

 

Előfordulhatnak ezek a betegségek olyan családban: 

  ahol a szülők túlvédők, túlféltők és a szülő-gyermek kapcsolat nagyon intenzív 

 nagyon nyílt család esetében is, ahol nincs magánélet az egymás közötti határok 

elmosódottak 

 merev családi rendszerekben, ahol nem képesek az új dolgokhoz adaptálódni 

 ahol a konfliktus kezelés hiánya lép fel, nem beszélik meg a problémákat  

 ahol a gyermeknek is részt kell venni a szülői konfliktusban 

 

Ezek lehetnek olyan szituációk, amikor a gyermek tudat alatt vagy éppen tudatosan 

választja a „koplalást”, ezáltal akarja kivívni magának az önállóságot, vagy próbálja 

a szülők közötti konfliktusokat megoldani. (Arató-Túry, 1995.) Az anorexiások 

autonómiatörekvése bizonyítható azzal, hogy ezek a gyermekek megbetegedésük 

előtt félénkek, csendesek és engedelmesek voltak, ahogyan azt a környezetük 

(szülő, pedagógus) elvárta tőlük. De a serdülőkorban, a lázadás időszakában 

önpusztító éhezésbe kezdtek, ezzel is tulajdonképpen a szülőt támadva. 

(Ranschburg, 2002.) 
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A gyermek születése pillanatától fennálló anya–gyermek kapcsolat 

nagymértékben befolyásolja a gyermek érzelmi fejlődését. A harmonikus 

kapcsolatban kialakuló szeretet minden későbbi érzelmi kontaktus ősi modellje. 

Ha ez a szeretetben gazdag kapcsolat hiányzik a gyermek életéből, az lelki 

sérüléseket és betegségeket okozhat. Bowlby angol kutató vizsgálataiból kiderült, 

hogy különbség fedezhető fel azon gyermekek között, akik azonnal születésük után, 

illetve akik hat hónapos korukban vagy később veszítették el édesanyjukat. Az 

utóbbiak – akik megismerték az anya–gyermek kapcsolatot, és utána vesztették el 

anyjukat – antiszociálissá váltak. Csavargók lettek, sok szempontból a törvénnyel is 

összeütközésbe kerültek. Azok a gyermekek, akik születésük után azonnal anya 

nélkül maradtak, elsősorban aszociális jegyeket mutattak, tehát visszahúzódó, 

kapcsolatokat létesíteni nem tudó emberekké váltak, de nem lettek 

antiszociálisakká, nem kerültek szembe a társadalmi jog- és értékrendszerrel. Az 

antiszocialitás oka tulajdonképpen a frusztráció. Az aszociális magatartás gyökere 

az anyaigényben rejlik és amennyiben ez az igény nem teljesül személyiségzavarok 

léphetnek fel, hiszen az egyén az anya-gyerek kapcsolat szeretetét viszi át 

valamennyi szeretetkapcsolatára. Az anya-gyermek kapcsolatnak a szoros 

kapcsolattól fokozatosan a teljes leválásig kell haladnia, ami nem a szeretet 

megszűnését jelenti az anya iránt, hanem a kibontakozó függetlenséget, ami 

lehetővé teszi a nem kóros, harmonikus kapcsolat fenntartását a szülővel. Mert ha 

ez a kapcsolat kóros, akkor más szociális kapcsolatokat is károsít. 

(http://hu.wikipedia.org) 

Az anorexiások családjában inkább a túlkontrollálás jellemző és gyakrabban fordul 

elő depresszió, kényszerbetegség, fóbiák. A bulimiásoknál rendszeresen találunk 

alkoholista, drogfüggő vagy túlevő rokonokat. 

A családi tényezőknek nem közvetlen oki szerepük van a kórképek kialakulásában 

inkább csak befolyásoló tényezőként szerepel. (Túry, 2005.) 

 

 

 

 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Frusztr%C3%A1ci%C3%B3
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2.3. A szociokulturális tényezők szerepe a táplálkozási zavarok 

kialakulásában 

 

Az evészavarok kialakulásában a társadalmi-kulturális tényezőknek nagy 

jelentőségük van.  

A női ideálok az idők folyamán lényegesen nagy változásokon mentek keresztül. A 

klasszikus ókori szépségideálnak természetesen a willendorfi Vénusz számított, telt 

domború idomaival az anyaság és a táplálás szimbóluma volt. A reneszánsz kor 

állítólag időtlen szépségideálja a Leonardo által festett Mona Lisa. Majd a hatvanas 

években a divattrendek meghatározó alakjának a csontsovány Twiggy számított.  

 

                     

6. kép: A Willendorfi Vénusz, Kr.e 30 000-ből           7. kép: Twiggy, 60-as évek modellje 

 

 

A karcsú és a telt idomok folyamatos váltakozása megy végbe koronként. A női 

ideálok minden korban a társadalmat, a világnézetet és az emberképet tükrözték. 

Amikor a telt idomok és a gömbölyű formák jellemezték leginkább a hölgyek 

kinézetét, az minden esetben a jóléti társadalmat próbálta tükrözni és azt, hogy egy 

nő számára a legfontosabb az anyaszerep és gyermekei születése. (Dahlke, 2000.)  

„ A mai társadalmak nőideálja egyrészt hangsúlyozza a pusztán reprodukcióra 

korlátozott nőiség korlátai közül való kitörés fontosságát, egyszersmind jelzi a 

társas térben való érvényesülés bizonytalanságát, törekvését is.” (Csabai-Erős, 

2000, 66.old.) 
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A nyugati társadalmakban az anorexia a második világháború után kezdett el 

szaporodni és, azóta is folyamatosan növekvő tendenciát mutat. Különböző 

kultúrákban és társadalmakban ellentétesen vélekednek az emberi alakról és az 

ideálról. A nők esetében a külső sokkal nagyobb szerepet játszik, a női test a 

társadalmi sikeresség kifejezőeszközévé vált. A női szerep kiteljesedett és már 

nemcsak az anyaságra koncentrálódik, hanem a sikerességre a törekvésre 

önállóságra is egyaránt. A mai magyar társadalomban a karcsúság a tökéletes 

megjelenés egyértelműen a sikerességet is tükrözi. (Túry, 2000.) Ezért alakul ki sok 

nőben az elégedetlenség önmagukkal szemben, ha nem a tökéletesnek vélt alakkal 

rendelkeznek. A tv-képernyőjén a tömegkommunikációban minden nap sovány 

fiatal hölgyeket láthatunk, akik a karcsúság ideális voltát hangsúlyozzák. Számos 

kutatás kimutatta azt, hogy minél több fogyókúrás terméket, illetve fogyással 

kapcsolatos reklámok jelennek meg az evészavarok gyakoribbá válnak. (Andersen-

DiDomeneco, 1992.) Sajnos már a gyermekkora is visszavezethető az elmélet 

miszerint a Barbie baba eltúlzott méretei és számos gyermekjáték is felelős lehet a 

később kialakult táplálkozási magatartás zavarainak kialakulásában. (Túry, 2000.) 

Fokozatosan el kezdünk egy irreális világban élni, ahol a női ideál rég 

elrugaszkodott a valóságtól. Sok nőben főleg a fiatalabb generációban frusztráció 

érzését kelti az a tény, hogy a valóságban még csak hasonlítani sem egyszerű e női 

alakokra. A fogyasztói társadalomban megfigyelhető, hogy a vágyhoz való viszony 

fokozatosan ambivalensé vált. Egyidejűleg megjelenik a fogyasztás járványa, a 

felhalmozás, a vásárlás, az élvezetek, és az evés iránti vágy, ezt még inkább 

megerősítik a média és a reklámok segítségével, ugyanakkor ott van az ellentmondó 

parancs, mely mértékletességre int, hogy legyünk karcsúak, sportosak, igyekezzünk 

elnyomni vágyainkat. Megjelenik a vonzás és a taszítás dinamikája, mely 

konfliktusba sodorhatja az ént. A fogyasztói társadalomból hozzánk érkező üzenet 

arra szólít fel, hogy a társadalom hasznos tagjának kell lennünk, melyet csak úgy 

tehetünk meg, ha úgy próbáljuk kielégíteni vágyainkat, ha elfojtjuk azokat, mintha 

sohasem léteztek volna. Lassan az a szomorú kép alakul ki, hogy korunk kultúrája 

nem tud már mást felajánlani, főleg a nők számára, mint a fogyókúra és a 

testmozgás kultuszát. (Csabai-Erős, 2000.)    
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2.4. Az étkezési zavarok jellemzése 

2.4.1. Diagnosztikai jellemzés 

 

A táplálkozás magatartási zavarai esetében egy komplex pszichoszomatikus 

betegségről van szó, melynek kialakulásában számos tényező együttesen vesz részt. 

Tehát a kórképek diagnosztizálásában is több szakember közös munkájára van 

szükség. A klinikai pszichológus és a pszichiáter specifikus explorációval (DSM-

IV) és pszichológiai tesztek (Rorschach, Szondi) segítségével mondja ki a végleges 

diagnózist. 

DSM-IV: Amerikai Pszichiátriai Társaság Diagnosztikai és Statisztikai 

Kézikönyve) (Riskó,1993.)  

Az anorexia és a bulimia kritériumai az amerikai betegosztályozási rendszer szerint: 

 
 

Az anorexia nervosa kritériumai 

a DSM-IV (1994) szerint 
 

1. táblázat 

A. A korhoz és testmagassághoz viszonyított minimális testsúly tartásának 

visszautasítása, például súlyvesztés, mely a testsúlynak az elvártnál legalább 

15%-kal alacsonyabb szinten való fenntartásához vezet; vagy az elvárt 

súlynövekedés elmaradása a testi fejlődés időszaka alatt, ez az elvártnál 

legalább 15%-kal alacsonyabb testsúlyhoz vezet.  

B. Intenzív félelem a súlygyarapodástól vagy az elhízástól még soványság esetén 

is.  

C. A saját testsúly vagy alak észlelésének zavara, a testsúly vagy alak túlzott 

befolyása az önértékelésre, vagy a jelenlegi alacsony testsúly 

veszélyességének tagadása.  

D. Nőknél legalább három egymást követő menstruációs ciklus hiánya, ha az 

egyébként elvárható lenne (primer vagy szekunder amenorrhoea). (Egy nő 

amenorrhoeásnak tekinthető akkor is, ha menzesze csak hormon, például 

ösztrogén adása után van.) 
http://www.medlist.com/HIPPOCRATES/IV/2/110.htm 

 

 

 

 

http://www.medlist.com/HIPPOCRATES/IV/2/110.htm
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A bulimia nervosa kritériumai 

a DSM-IV (1994) szerint 

2. táblázat 

A. Visszatérő falási epizódok. A falási epizódra mindkét alábbi pont jellemző: 

 (1) Adott (például kétórányi) időtartam alatt olyan mennyiségű étel 

elfogyasztása, amely biztosan nagyobb, mint amennyit a legtöbb ember 

megenne hasonló időtartam alatt és hasonló körülmények között. 

 (2) Az epizód alatt jellemző az étkezés feletti kontrollvesztés (pl. olyan érzés, 

hogy nem tudja abbahagyni az evést, vagy nem tudja kontrollálni, hogy mit és 

mennyit eszik).  

B. A súlygyarapodás megakadályozása érdekében ismétlődően alkalmazott 

kompenzáló viselkedésformák, mint önhánytatás, hashajtók és vizelethajtók 

használata, beöntés, vagy más módszerekkel való visszaélés, koplalás, vagy 

túlzott testgyakorlás.  
C. Mind a falás, mind a kompenzáló viselkedésformák hetente legalább kétszer és 

legalább három hónapon át jelentkeznek.  

D. Az önértékelést túlzottan befolyásolja a test alakja és súlya. 
E. A zavar nem kizárólag az anorexia nervosa epizódja alatt jelentkezik.  

http://www.medlist.com/HIPPOCRATES/IV/2/110.htm 

 

2.4.2. Az anorexia nervosa tünettana 

 

A világszerte ismert és elterjedt betegség legfőbb jellemzője a teljes étvágytalanság, 

a táplálkozás visszautasítása és a kóros lesoványodás, mely halálhoz is vezethet. Az 

anorexiában szenvedő lányok félnek a női szerepektől, a felnőtté válástól és a 

szexualitástól. Kialakulásának hátterében lehetnek önérzeti sérelmek, anyai példa 

hiánya, teljesítménykudarcok. (Murányi-Kabainé, 1998.) A betegek általában 

közép-felső társadalmi osztályok tagjai, fiatal serdülő lányok 12-18 éves kor között.   

Általános testi tünetei a nagyon alacsony testsúly, vitális funkciók lelassulnak, 

pulzusszám, vérnyomás alacsony, hipotermia is felléphet. Legtöbbször a kóros 

soványsághoz amenorrhoea társul, bizonyos testsúlyhiány mellett ez szinte 

automatikusan jelentkezik.  A bőr száraz lesz, lanugóval fedett, előrehaladott 

állapotban hajhullás is bekövetkezhet. (Túry-Szabó, 2000.) A testi tüneteken túl 

megjelennek pszichés jellegzetességek is. A testképzavar gyakran jelentkezik, ami 

azt jelenti, hogy az anorexiás önpercepciója torzult. Saját alakját nem tudja 

http://www.medlist.com/HIPPOCRATES/IV/2/110.htm
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megítélni helyesen, viszont másokat jól tud jellemezni.  A betegek intelligensek, 

tájékozottak a kórképet illetően. Jellemző rájuk a praemorbid perfekcionizmus, 

teljesítmény-orientáció, tökéletességre törekvés, túlkontrolláltság. Félnek az 

impulzusoktól, az érzékszervi ingerektől és a szexualitástól. (Arató-Túry, 1995.)  

A túlkontrollálás az anorexia egyik legfőbb problémája, hiszen ez az, ami a kóros 

soványsághoz vezet. Lehet, hogy csak egy fogyókúrával kezdődik a betegség, de 

egy idő után a tökéletesség hajszolása annyira erős lesz az egyénben, hogy 

könyörtelenül és keményen hajtja végre azt, amit elkezdett. (Dahlke, 2000.) Az 

anorexiás betegeknél gyakran lehet észlelni erős paradoxonokat. A vágyelrejtése, a 

libidó csökkentése a koplalás által, szemben áll azzal a ténnyel, hogy a betegeknél 

megjelenik a hiperaktivitás a teljesítménykényszer. (Csabai-Erős,2000.) Sokan 

tudatosan edzik testüket, gimnasztikával, rendszeres úszással, biciklizéssel. Sokszor 

a bűntudat hajtja őket, hogy minél több kalóriát el kell égetniük, hogy ezáltal 

csökkenjen testsúlyuk. Jellemző még az állandó nyugtalanság is mely alvászavarral 

jelentkezhet. Társulhat még hozzá diabetes mellitus, Crohn-betegség és egyéb 

emésztő rendszeri betegségek is. (Túry-Szabó, 2000.) „Az is kiemelkedő, hogy az 

anorexiás betegeknek általában nincs betegségtudatuk vagy csak részlegesen, 

nincsenek tisztában állapotuk súlyosságával. Nem akarnak változást, nem 

működnek együtt, így gyakran indulatokat váltanak ki környezetükből vagy a 

kezelést végzőkből.” (Arató-Túry, 1995, 108.old)  

 

8. kép: Anorexiás modell 
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2.4.3. A bulimia nervosa tünettana 

 

„A bulimiás egyéneknek súlyosan zavart étkezési szokásaik vannak. Újra és újra 

elvesztik a kontrollt étkezésük fölött és falási rohamokkal küzdenek, majd extrém 

módszerekkel kompenzálják a túlevést.” (Cooper, 1994, 17. old.) 

Ezt a táplálkozási zavart gyakran összekeverik az anorexiával, vannak bizonyos 

tünetek, amikben megegyeznek, de alapvetően a két betegség teljesen különböző.  

Alaptünetei között szerepel a testsúlycsökkentő manipulációs eljárások, melyeket 

önhánytatás, diétázás, hajható, vízhajtó, koplalás és a testedzés formájában 

alkalmaznak az egyének.  

A bulimiások folyamatos aggódása a testsúllyal, alakkal kapcsolatosan az egyik 

legmeghatározóbb tünetként jelentkezik.  (Fügedi-Németh-Tariska, 2006.)  

A BN-ben szenvedőknek rendszerint testképzavaruk is van. Életüket alapvetően az 

befolyásolja, milyennek ítélik meg önmagukat, testüket. Hajlamosak, hogy 

alábecsüljék kinézetüket, rendszeresen kövérebbnek gondolják magukat, annál 

amilyenek. Erősen törekednek rá, hogy tökéletesnek hitt alakkal rendelkezzenek. 

(Cooper, 1994.)  

A betegek diétázása, falási rohamai és az önhánytatása között szoros összefüggés 

mutatkozik. A bulimiás a diétázás által meghatározza magának, hogy milyen 

ételeket nem ehet, szabályokat állít, hogy csökkenteni tudja a naponta bevitt kalória 

mennyiségét. Viszont a kontroll elvesztésével 

falási rohamok jelentkeznek, az ételt nagyon 

gyorsan fogyasztják szinte rágás nélkül, nagy 

mennyiségben. Ennek lesz a következménye a 

bűntudat, amit önhánytatással tudnak 

kompenzálni. Nagyon sokan már akaratlagosan is 

ki tudják váltani a hányási reflexet, mások pedig 

különböző tárgyakkal próbálják elérni, hogy 

megszabaduljanak a „bűnösen” szerzett kilóktól.                                           

 9. kép: Falási rohamok 
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Pontosan nem lehet megmondani, hogy egy bulimiásnál hányszor jelentkezik egy 

nap ez a folyamat, de előfordulhat súlyos esetben napi 10 alkalom is. Aki nem tudja 

ezt a módszert használni, azoknál jönnek az egyéb drasztikusabb eljárások: a 

hashajtó, vízhajtó, étvágycsökkentő termékek gyógyszertárban beszerezhetőek, 

tehát bárki számára elérhető, használható. De valójában kevesen tudják a betegek 

közül, hogy ezek a „súlycsökkentő eszközök” nem használnak testsúlycsökkenésre. 

A hashajtók a bélben fejtik ki hatásukat, a táplálék nagy része pedig már a felsőbb 

emésztőrendszeri szakaszokon felszívódott, tehát a kalória mennyisége bejutott a 

szervezetbe. A vízhajtó pedig még káros is lehet a szervezetre, hiszen a folyadékot 

elvonja a testből, így akár kiszáradáshoz is vezethet.     

A BN-ben szenvedőkre jellemzők lehetnek pszichés állapotok, ilyen a depresszió, a 

feszültség, szorongás, kudarc, és öngyilkossági hajlamok is előfordulhatnak. Sok 

esetben az impulzuskontroll elvesztése miatt szenvedélybetegségek, kleptománia, 

önsebzés, promiszkuitás, alkohol- és drogfogyasztás is jelentkezhet. (Túry, 2000.) 
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2.4.4. Az anorexia nervos és a bulimia nervosa fő különbségei 

 

Az AN és a BN esetében is a táplálkozási magatartás zavaráról beszélhetünk, 

átfedések vannak e két betegség között, hiszen a történelem folyamán is általában 

egymásba kapcsolódva jelentek meg. A két kórkép kevert formában is előfordulhat 

(bulimanorexia). A kórképek súlyossága alapján is vannak fokozatok.  Tüneteik sok 

esetben megegyeznek, de számos szempontból mégis különböznek, ezeket a 

különbözőségeket mutatja a 3. számú táblázat. 

 

 

Az AN és a BN közötti főbb különbségek 

                                                                                                  3. táblázat 

 Anorexia nervosa Bulimia nervosa 

Testsúlyideál normál alatt van normális 

Súlyfóbia igen igen 

Testsúly kevés normális/szuboptimális 

Kontrollvesztés anticipált aktuális 

Evés ego-synton ego-dyston 

Életkor fiatalabb idősebb 

Éhség tagadott beismert 

Szociális viselkedés introvertált extrovertált 

Személyiség érettebb labilis, impulzív 

Tünetek demonstratívak rejtettek 

Járulékos tünetek kényszer-, 

depressziós tünetek 

addikciók (alkohol, 

gyógyszerek, drog) 

Családi kötődés igen erős lazább 

Menstruáció amenorrhoea legtöbbször szabálytalan 

Szexualitás korlátozott szexuálisan aktív 

Fügedi-Németh-Tariska, 2006 
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2.5. A serdülőkori változások  

 

A serdülőkor a gyermekkorból a felnőttkorba való átmenet, mely az élet folyamán 

az ember számára a legnagyobb lényegi változás. A korszak határai nem 

egyértelműek, de mondhatjuk azt, hogy 12-17 éves kor között lezajlik. Nemcsak 

biológiai fejlődéssel, hanem számos pszichés változással jár. A serdülőkor három fő 

tendenciája (Vikár,1980): szülőkről való érzelmi leválás, a nemi identitás elérése és 

a felnőtt szerep vállalása. (Hárdi, 1997.) 

A gyermek életében eddig legfontosabb családi védelem és biztonság mellett 

előtérbe kerülnek a kortárs kapcsolatok és ezzel bekövetkezik az átpártolás 

időszaka. A serdülőkorú, már maga hozza meg önállóan döntéseit, vagy társas 

kapcsolataira támaszkodik leginkább. Fontos, hogy ezeknek a csoportoknak 

szerepük van az énkép és az önértékelés kialakításában. A barátság a serdülőkorban 

szinte kizárólag az azonos neműekre vonatkozik ennek pedig azaz oka, hogy ez az 

időszak a nemi identitásfejlődés legfőbb állomása. „Az identitás az önmagukról 

kialakított testi, cselekvési, viszonylat- és értékképzet egysége. Magunkat általában 

olyannak ismerjük meg, amilyennek cselekedeteink és másokhoz való viszonyaink 

mutatnak, és olyannak, amilyennek mások minősítenek bennünket.” (Bagdy, 1995, 

71.old.) A környezetünktől folyamatos visszajelzéseket kapunk, és ezek az 

interakciók, melyek az egyént előre mozdítják abban, hogy megtalálja önmagát és a 

világban elfoglalt helyét. Ha a gyermek nem képes megfelelően fejlődni identitása 

nem a helyes irányba fejlődik, bizonytalanság léphet fel, képességeit nem képes 

kibontakoztatni önmagáról alkotott képe hibássá válik. (Vajda, 2006.)  

A serdülőnél a másodlagos nemi jellegek megjelenése a felnőtté válás első lépései. 

A testi átalakulások viszont nyugtalanságot idéznek elő, sokan elfordulnak 

környezetüktől a szülőktől és önmagukba zárkózva próbálják megérteni a 

változásokat. Nem a szülő ellen irányul az elidegenedés sokkal inkább a saját 

személyiség új identitás megtalálásáért folyik a belső küzdelem. (Bagdy, 1995.) 

Addig, míg a gyermekből érett személyiség válik, számos nehéz időszakon kell 

átesnie és csak úgy lesz belőle igazán stabil személyiség, ha a környezete 

maximálisan segíti ezekben a „nehéz” időszakokban is.  
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3. Anyag és módszer 

A kutatás során a kérdőíves módszert alkalmaztuk. A kérdőív segítségével az egyes 

személyek írásbeli véleményére voltunk kíváncsiak, melyek alapján megkaptuk a 

problémakörhöz kapcsolódó információkat. A mintavételt 2010. szeptemberében 

két különböző középiskolában végeztük, a mintaelemek kiválasztása véletlenszerű 

volt.  A kérdőívek kiosztásánál csak a diákok életkora volt fontos, ezért csak 14-18 

éveseket érintett.  

A kérdőív elkészítésénél fontos szempont volt, hogy minden lehetséges információt 

megtudjunk, ami segítségünkre lehet a hipotézisek elbírálásához, a kitűzött célok 

eléréséhez. A kivitelezés során az egyszerűségre és a tömörségre törekedtünk, hogy 

a válaszadóktól minden adatot megkapjunk, természetesen az anonimitás 

tiszteletben tartásával. A vizsgálat elvégzéséhez kétféle kérdőív állt a 

rendelkezésünkre: a kontrollcsoport tagjai között kiosztásra került, egy 27 kérdésből 

álló nyomtatvány, nyitott és zárt kérdésekkel, egy emberrajz teszttel, valamint egy 

ún. attitűd-kérdéseket tartalmazó táblázattal. A táncos lányok között kiosztott 

kérdőív első fele megegyezett az előzőekben leírtakkal ami, plusz tizenegy 

kérdéssel bővült, mely kifejezetten csak erre a csoportra irányulóan tartalmazott 

fontos adatokat. A kérdések egy részére számszerű, más részére szöveges 

válaszokat vártunk. A szöveges válaszadást néhány esetben megkönnyítette az, 

hogy a lehetséges válaszokat felsoroltuk, és a válaszadót csak arra kértük, válasszon 

az előre megadott lehetőségekből. Az elemzést hol a két csoportra szétbontva, hol 

együtt készítettük. Az első hipotézis igazolásának számításához statisztikát - 

kétmintás T próbát- végeztünk. 

A válaszadók között összesen 100 darab kérdőív került kiosztásra, személyesen,- 50 

az egyik 50 pedig a másik csoportban - ezek mindegyike értékelhető.   



 

24 

 

4. A kutatás eredményeinek bemutatása 

A kérdőívek a kazincbarcikai Ságvári Endre Gimnázium, és a debreceni Medgyessy 

Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola tánctagozatos diákjai között 

került kiosztásra. Az adatok feldolgozására összesen 100 kitöltött, értékelhető 

kérdőív állt rendelkezésünkre.  

A táncos lányok közül (összesen 50 fő) 23-an 10 éve vagy attól régebben, 18-an  

5-10 év között, és 9-en vannak olyanok, akik 1-3 éve foglalkoznak tánccal. 

(1. diagram) Elmondható ezek alapján, hogy a művészeti iskolában végzett 

felmérés alanyai olyanok, akiknek életük részét képezi a tánc és tapasztaltak is e 

téren. 

 

Milyen régóta táncolnak az első csoportba tartozó lányok? 

 

1. diagram 

 

 

Legtöbben közülük nemcsak egy ágazatával foglalkoznak, általában a baletten 

kívül, a modern tánc és az akrobatikus rock and rollt is művelik.  

43-an tehát az összes megkérdezett 86%-a válaszolta azt, hogy azért táncol, mert 

szereti csinálni, és mert ez a művészeti ág az évek során az élete részévé vált. A 

sport és a mozgás miatt csak 7 ember választotta a táncot.  
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Arra a kérdésre, hogy milyen rendszerességgel űzik ezt a tevékenységet 35-en 

(70%) válaszolták a hetente többszöri edzés lehetőségét, 6-an pedig naponta 

táncolnak. 

 (2. diagram) 

 

Milyen rendszerességgel végzik a táncos lányok ezt a tevékenységet? 

 

 

 

2. diagram 

 

Az első kérdéskör a diákok életkorára, testmagasságára, és testsúlyára vonatkozott. 

Az első csoport tagjainál az átlag élekor 15 év, a kontrollcsoport tagjainál 16 év 

volt.  

A testmagasság és a testtömeg ismerétében minden megkérdezettnek BMI indexet 

számoltunk. A BMI (body mass index) vagy más néven testtömeg index, egy 

statisztikai mérőszám, mely az egyén testmagasságát és -tömegét veti össze. 

Kiszámítása során a kilogrammban megadott testtömeget osztottuk a méterben mért 

testmagasság négyzetével.  

 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Statisztika
http://hu.wikipedia.org/wiki/Kilogramm
http://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9ter
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Széles körben alkalmazott módszer, mely az egészséges testsúly meghatározására 

szolgál. A BMI alapján a testtömegek osztályozását a következő táblázat mutatja. 

(4. táblázat) 

              4. táblázat 

Testtömeg osztályozása BMI érték 

Kórosan sovány (3 percentil alatt) <16 

Sovány (3-10 percentilis érték között) <18,5 

Normális testsúly 18,5-24,9 

Túlsúlyos (97 percentil felett) 25-29,9 

 

 

A mérőszámok kiszámítását követően a csoportokban átlagot számítottunk, mely a 

táncosoknál 19,57; a kontrollcsoport tagjainál 20,56.  

 

Az 1. hipotézis alapján feltételezzük azt, hogy az első csoportba tartozó lányok BMI 

értéke szignifikánsan alacsonyabb, mint a kontrollcsoport tagjaié. Ennek a 

hipotézisnek az igazolásához statisztikai próbát végeztünk. Először F- próbával 

igazoltuk, hogy a két minta korrigált szórásnégyzete statisztikailag szignifikáns. 

Ezután tudtuk elvégezni a kétmintás T-próbát. Mely alapján t≈1,458 értéket 

kaptunk. A szignifikancia szintet p = 0,05-nek véve és az f = 98 szabadsági fok 

ismeretében a t-táblázatban a t0,05 = 1,987 értéket találjuk, így 

t ≈ 1,458 miatt t < 1,458 < 1,987 = t0,05 

azaz |t| < t0,05  nem teljesül.  

Tehát az első hipotézisünk a statisztikai próbánk alapján nem teljesül, ám azt a 

megállapítást tehetjük, hogy a két csoport BMI index átlaga között, meglévő 

különbség azért nem elhanyagolható, akkor is ha a különbség statisztikailag nem 

szignifikáns. 
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Ha a számokat lebontjuk csoportokra és ezek után négyféle kategóriába soroljuk 

őket, találhatunk különbségeket. A táncosok körében több a sovány, illetve a normál 

alkatú lány, ez természetes abból adódik, hogy a színpadon és a fellépéseken 

tökéletesen vékony alakkal kell rendelkezniük. Következtetés ebből, hogy a 

túlsúlyosok aránya jóval kevesebb, mint a kontrollcsoportban. A túlsúlyos 

egyéneknél a legnagyobb szélsőérték: 29,4 volt. Viszont érdekes, hogy kórosan 

sovány 3-as percentil alatti lányokat szinte egyenlő számban találtunk a vizsgálati 

csoportokban, mindkettőnél a legkisebb szélsőérték:15,2 volt. (3. diagram) 

 

 

3. diagram 

 

4.1. Az étkezési zavarokra való hajlam 

 

Kutatásunk során célul tűztük ki vizsgálni, a fiatal 14-18 év közötti serdülőkorú 

lányokat, hogy mennyire hajlamosak étkezési zavarok kialakulására.  

A 2. hipotézis, miszerint feltételezzük, hogy az első csoport tagjainál nagyobb 

valószínűséggel fordul elő evészavar, mint a kontrollcsoport tagjainál, a következő 

eredményt kaptuk:   



 

28 

 

Mindkét csoportban a kérdőívek tartalmaztak egy 14 kérdésből álló étkezési attitűd 

tesztet, az evési viselkedés hátterében meghúzódó patológiás szokások vizsgálatára, 

melyek a későbbiekben anorexia nervosa vagy bulimia nervosa kialakulására 

hajlamosíthatnak. A tesztben a maximálisan elérhető pontszám 70 pont, a patológiás 

attitűdöket jelentő tartomány > 50 pont. 

 Ezek alapján a kontrollcsoport tagjai közül 12 fő, a táncosok közül csak 7 fő került 

az evészavarok szempontjából a veszélyeztetett tartományba.  (4. diagram) 

 

4. diagram 

 

Felmérésünk során kíváncsiak voltunk a válaszadók saját testre vonatkozó 

értékelésére, tehát hogy hogyan ítélik meg a csoportok tagjai saját testképüket. A 

kórosan megítélt testkép sokszor hajlamosíthat étkezési zavarok kialakulására. A 

vizsgálatot különböző testméretű emberrajzokkal végeztük, a felmérés alanyainak 

meg kellett ítélni saját alakjukat illetve azt, hogy milyenek szeretnének lenni. A 

BMI index segítségével meg tudtuk nézni, hogy kinek van testképzavara. Eszerint, a 

táncos lányok közül 23-an (46%) reálisan ítélik meg alakjukat és nem szeretnének 

semmit változtatni, a másik csoportnál ez a szám 22 fő (44%), ami nem mutat 

lényeges különbséget a válaszadók között. Az első csoport tagjainál 20 fő (40%) 

normál BMI indexszel rendelkezik és megfelelően ítéli meg önmagát, de mégis 

fogyni szeretne, a kontrollcsoportnál ez a szám csak 8 fő volt.   
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Az étkezi attitűd alapján a kóros tartományba tartozó lányok közül az első csoport 

tagjainál a 7 fő esetében megfigyelhető a testkép zavara is, hiszen normál BMI-vel 

rendelkeznek, mégis elhízottnak ítélik meg magukat. A kontrollcsoport tagjainál ez 

a szám, a 12-ből 10 fő, aki nagy valószínűséggel testképzavarban szenved. 

A családi halmozódás figyelembe vétele is fontos a táplálkozási zavarok 

kialakulásánál. A táncosok körében senkinél sem fordult elő a családban ilyen 

jellegű betegség, és a második csoportnál mindössze 5 főnél (10%) jelentkezett. 

Az eredmények ismeretében az 2. hipotézisünk nem nyert megerősítést a vizsgált 

csoportoknál, hiszen a nem táncos 14-18 év közötti lányoknál a mintán nagyobb 

valószínűséggel kialakulhat akár 2-5 éven belül valamilyen táplálkozási 

magatartászavar. Ez természetesen nem azt jelenti, hogy felállított hipotézisünk egy 

nagyobb lélekszámú kutatáskor nem nyerne megerősítést, például olyan táncosok 

körében, akik profi szinten, foglalkozásként művelik ezt a tevékenységet. 

 

4.2. Testsúlycsökkentő eljárások 

 

A 3. hipotézis miszerint feltételezzük, hogy az első csoport tagjai gyakrabban 

alkalmaznak testsúlycsökkentő eljárásokat, mint a második csoport tagjai a 

következő eredményeket kaptuk: a kérdőívek kitöltésének időpontjában az első 

csoport tagjai közül összesen 8-an tartottak diétát, vagy fogyókúráznak, a második 

csoportban 12-en. Arra, hogy hány kilót szeretnének fogyni többen válaszoltak azok 

közül is, akik nem tartanak jelenleg semmilyen fogyókúrát. A táncosok közül 

összesen 24-en érezték úgy, hogy fogyniuk kell, 3-an akár 10kg-nál többet is 

szeretnének pedig ők mindannyian normál BMI indexel rendelkeznek. Átlagosan  

(9 fő) 3-5kg-ot szeretnének fogyni.  

A kontrollcsoportnál 18-an válaszolták meg az adott kérdést, ebből 10kg-nál többet 

szintén csak 3-an szerettek volna fogyni, de ők a túlsúlyos osztályozásba tartoznak. 

Az átlagos választás itt is a 3-5 kg-os osztályozás volt. (5. diagram) 
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5. diagram 

 

Az 50 megkérdezett táncos lányból 9-en szinte állandóan fogyókúráznak, 2-en 

havonta egyszer biztosan, 3-an csak alkalomszerűen, 19-en (38%) ritkán, de 

előfordult már, hogy belekezdett testsúlycsökkentésbe és 17-en vannak, akik még 

soha nem fogyókúráztak, a kontrollcsoportnál az 50 lányból 20-an válaszolták 

ugyanezt. Lényeges eltérés a két vizsgálati csoport között a szinte állandóan 

fogyókúrázás között van, mert a nem táncosok között mindössze 2-en választották. 

(6. diagram) 

  

6. diagram 
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Fontos megemlíteni, hogy szakirodalmi adatok szerint a meglévő pszichés hajlam 

évekig a háttérben húzódik meg, az evészavarok testi tüneti megjelenésének 

leggyakoribb kiváltó ingere a fogyókúra. Az előzőekben láthattuk, hogy az átlag 

életkor a csoportokban 15 és 16 év volt és a válaszadók között az első csoportból 33 

fő a második csoportból pedig 30 fő már túl van legalább egy sikeres fogyókúrán. 

Ez az adat egyrészt a tömegkommunikáció, a média szerepére hívja fel a figyelmet, 

másrészt arra, hogy a rendszeresen táncoló lányok között esetleg nagyobb igény 

jelentkezik a táplálkozás kontrolljára. Ezért kiemelten lényeges, hogy az edzők és 

testnevelők tisztában legyenek az adott életkorú és adott fizikai megterheléssel élő 

leányok helyes táplálkozásával. 

Mivel a tánc esetében egy esztétikai sportágról van szó fontos az, hogy minden 

olyan fölösleges kiló, ami rontja a test összképét ledolgozásra kerüljön. Lényeges 

az, hogy sok lány nem a fogyókúrázást és a koplalást választja, hogy ezektől a 

kilóktól megszabaduljon, hanem a testmozgást. A következő kérdés értékelésénél 

jól látszik, hogy az első csoportnál 22-en, a másodiknál 21 fő választotta, hogy ha 

plusz kiló kerül rá akkor sportol és mozog. 11 és 6 fő marad a diéta és a fogyókúra 

lehetőségénél, 15-en és 10-en diétáznak és sportolnak egyszerre és a táncosoknál 

csak 2 a kontrollcsoportnál pedig 3 fő inkább nem eszik semmit, vagy csak ritkán 

keveset. (7. diagram) 

 

7. diagram 
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A kérdőívben kitértünk arra is, hogy alkalmaznak- e valamilyen drasztikusabb 

testsúlycsökkentő eljárást a minta alanyai pl.: hashajtó, vízhajtó, vagy 

fogyasztótabletta, itt a táncosoknál 2-en válaszoltak igennel, ők havonta többször 

használnak, a kontrollcsoportból csak 1 lány használ hetente többször ilyen 

tablettát. A kapott értékek ismeretében a 3. hipotézis igaznak bizonyult, mert a 

táncos lányok összességében gyakrabban alkalmaznak testsúlycsökkentő 

eljárásokat, melybe beletartozik a fogyókúra, diéta, sportolás, mozgás.   

 

 

4.3. Környezeti hatások, önértékelések a csoportokban 

 

Kutatásunk során tanulmányozni kívánjuk továbbá, hogy a serdülő lányok mennyire 

vannak megelégedve önmagukkal, alakjukkal, illetve milyen hatással vannak a 

környezeti tényezők az önértékelésükre.  

A kérdőívben feltett kérdésre, miszerint elégedett-e, külsejével, alakjával, a táncos 

lányok közül 27-en válaszoltak nemmel, tehát a megkérdezettek több mint fele 

elégedetlen magával, 28-an sokat foglalkoznak súlyukkal, alakjukkal. A 

kontrollcsoportban 27-en viszont meg vannak elégedve külső adottságukkal, de 30-

an közülük is sokat foglalkoznak a súlyukkal. Az első csoportban a legtöbben az 

alakjuk miatt nincsenek megelégedve, voltak olyanok is, akik viszont túl soványnak 

ítélik meg a testüket, 5-en pedig úgy érzik, hogy „kövérek”. 

A második csoportban 12-en nem érzik jól magukat, azért mert túlsúlyosak, ezen a 

mintán csak 3-an írták, hogy nem megfelelő az alakjuk.  

Néhány idézet a megkérdezettek válaszaiból, hogy miért nem elégedettek 

külsejükkel, alakjukkal: 

„Szerintem elhízott vagyok.” (14 éves, táncos lány, BMI indexe: 20,2) 

„Mert kövér vagyok.”(16 éves, táncos lány, BMI indexe: 20,2) 

„Nem tetszik, mert maximalista vagyok.” (16 éves, táncos lány, BMI indexe: 17,3) 

„Nem szeretem, ha már 6-ossal kezdődik a testsúlyom.” (16 éves, kontrollcsoport, 

BMI indexe: 20) 
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„Mert nem vagyok elég erős és kövér vagyok.” (15 éves, kontrollcsoport, BMI 

indexe: 18,1) 

A 4. hipotézis: a kontrollcsoportba tartozó lányoknak kevésbé fontos a külső 

megjelenés illetve kevesebbet foglalkoznak alakjukkal, súlyukkal, mint a táncosok.  

A leírt eredmények alapján a hipotézisünk megerősítést nyert, mert a táncos lányok 

többet fogyókúráznak, illetve kevésbé vannak megelégedve önmagukkal. Az 

étkezési attitűd-tesztben egy érdekes eredmény is az előbbiekre utal, miszerint az 

első csoportból minden második ember írta azt, nagyon fél attól, hogy meghízik, a 

kontrollcsoportban ez a szám az 50 megkérdezettből összesen 10 fő volt.   

 

Sok esetben ezeknél a serdülő lányoknál az önértékelés negatív irányba való 

elmozdulását a már korábban említett tömegkommunikáció, a testtel foglalkozó 

iparágak elterjedése, a testkultusz kibontakozása (wellness, fitnesz megjelenése, a 

plasztikai sebészet egyes területeinek népszerűvé és elérhetővé válása egyre 

szélesebb társadalmi rétegek számára), a sztárkultusz, a testi és lelki erőt, 

sikerességet sugárzó irreális testideálok okozzák.  

 

Az 5. hipotézis erre a kérdéskörre korlátozódik, miszerint a vizsgált mintán a 

serdülő lányok önértékelését nagymértékben befolyásolják a környezeti tényezők.   

A kontrollcsoportnak több mint fele 29 fő már kapott élete folyamán negatív 

kritikát, a táncos lányoknál ez a szám 21 fő volt, 10 válaszadó nem törődik vele és 

nem is érdekli, ha negatív kritika éri. Viszont a nem táncos lányok között a 26 

főből, 15 lány elkeseredett és lehangolt lesz attól, ha bírálják a környezetében lévők. 

(8. diagram) 

Ha összességében nézzük a serdülőkorú lányokat a minta alapján és nem bontjuk 

csoportokra őket elmondható, hogy azok közül, akiket már ért valamilyen negatív 

kritika (50fő) 60%-át közülük nagymértékben befolyásolja. Lehangolt, elkeseredett 

lesz, vagy fogyókúrába kezd, de vannak olyanok is, akik több napig képesek emiatt 

nem enni. 
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8. diagram 

 

A sztárok és a modellek világában eluralkodtak a szinte csontsovány nőideálok, a 

mai szépségkirálynők, színésznők nagy része (a súly és magasságméretei alapján) 

evési zavarral küzd, mégis őket állítja nap mint nap a nők elé példaképként a média.  

Az elmúlt néhány évben a társadalmilag elfogadott ideális testalkat egyre 

soványabbá vált, sokkal vékonyabbá, mint az átlagos lakosság testalkata. Ettől a 

nők kövérnek érzik magukat, ami természetes igaz az amúgy is gondokkal 

küszködő, folyamatos változásokon keresztülmenő tinédzserek. Ezek is környezeti 

tényezőként jelennek meg, melyek befolyásolhatják az önértékelést, testképről 

alkotott vélemény.  

A vizsgált mintán (100fő) 43% irigyli ezeket a „példaképeket” és 66%-a a 

megkérdezetteknek szeretne úgy kinézni, mint ők. Ennek érdekében 41% 

rendszeresen sportol és mozog, 15% sportol és fogyókúrázik is egyszerre, és csak 

10% gondolja úgy, hogy koplalnia kell annak érdekében, hogy elérje a számára 

ideálisnak megítélt súlyt.  

Ezeket az adatokat a két csoportnál együttesen vizsgáltuk. A kapott eredmények 

alapján a mintacsoportban az 5. hipotézis igaznak bizonyult, mert a környezeti 

tényezők befolyásolják a serdülők önértékelését. A mintán szereplő lányokat a 

közvetlen környezet által kapott kritikák befolyásolják, valamint a média és a 

sztárkultusz is nagy hatással van rájuk. 
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Az 6. hipotézis miszerint a táncos lányok perfekcionozmusa mögött az önmaguknak 

való megfelelés áll szintén igaznak bizonyult, az eredmények a következők: 

A feltett kérdésre, mely szerint kinek akarnak leginkább megfelelni a táncosok  

45-en (88%) válaszolták, hogy önmaguknak. (9. diagram)  

 

9. diagram 

 

A táncoktató és a szülő egyik lánynál sem mondja meg, hogy mennyi ételt és milyet 

fogyaszthat, viszont 10 fő magának szokta meghatározni, hogy mennyi kalóriát ehet 

meg naponta és milyen jellegű ételeket, de ezt összesen csak 4 fő tudja betartani 

közülük.  

92%-a a megkérdezett táncosoknak jól szeretne kinézni a színpadon, de közülük 

csak a fele az, aki tesz is ennek érdekében valamit. 17 fő a fellépések előtt sportol és 

mozog, 10 fő pedig elmondása alapján keveset eszik és koplalni is képes egy-egy 

fellépés előtt azért, hogy megfelelően nézzen ki.  

 

Célkitűzéseink között nem szerepelt, de kutatásunkból kiderült, hogy a csoport 

tagjai mennyire tájékozottak a jelen betegségeket illetően, és hogyan tudnának 

segíteni adott esetben társaikon. A kapott adatokat a két csoportnál itt is együttesen 

vizsgáltuk. 

Eredmények: a mintacsoportban 45%-nál már fordul elő környezetében étkezési 

zavar, ez azt jelenti, hogy majdnem minden második ember találkozott már 

táplálkozási zavarban szenvedő egyénnel. Ha már kialakult betegségről beszélünk a 
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legfontosabb, hogy minél előbb szakember segítségét kellene kérni, hogy szakszerű 

kezelésben vehessen részt az érintett. A serdülőkorú lányok egymáson hamarabb 

veszik észre a jelentkező tüneteket, ezért ők azok akik értesíteni tudják a szülőket, 

iskolaorvost, védőnőt. Fontos, hogy tisztában legyenek, mind az anorexiával, mind 

a bulimiával, mert csak így tudják felismerni azokat. A megkérdezettek 88%-a 

hallott már ezekről a betegségekről, de 12% egyáltalán nem tud róluk semmit. 60%-

a a vizsgálati csoportnak azt írta, hogy Ő próbálna segítséget nyújtani, beszélgetne 

vele, 15%-a elküldené szakemberhez, vagy ő szólna egy orvosnak, és a 

legmegdöbbentőbb eredmény az, hogy csupán 2% mondta azt, hogy a beteg 

szüleinek szólna, ha úgy érzi társa valamelyik kórban szenved. (10. diagram) 

 

 

10. diagram 

 

 

Fontos lenne, hogy a környezet is tisztában legyen azzal, hogy ezeknek a 

betegeknek nincsen betegségtudatuk. Egy beszélgetés, vagy orvoshoz elküldés még 

önmagában sajnos nem nyújt segítséget, lehet hogy inkább csak feszültséget kelt és 

elidegenedést. Ezt a problémát természetesen nem a társaknak kell megoldaniuk ők 

csak annyiban tudnak támogatást nyújtani, hogy szólnak olyan szakembernek, aki 

meg tudja tenni a kellő lépéseket a gyógyulás felé. 
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5. Eredmények összefoglalása, konklúziók 

Az elmúlt években rohamosan megemelkedett a táplálkozási zavarokban szenvedők 

száma hazánkban. A legveszélyeztetettebb korosztály e téren a serdülőkorúk, ezen 

belül is a lányok csoportja.  

Kutatásunk során célul tűztük ki vizsgálni, a fiatal 14-18 év közötti serdülőkorú 

lányokat, hogy mennyire hajlamosak étkezési zavarok kialakulására. 

Összehasonlítottunk két lányokból álló csoportot. Az első csoportba a 

teljesítményorientált táncos lányok (balett és modern tánc) tartoznak, a 

kontrollcsoport tagjai a nem táncos azonos korcsoportú társaik. Összesen 6 

hipotézist állítottunk fel, melyek közül 4 megerősítést nyert, 2 pedig hamisnak 

bizonyult a vizsgált minta alanyai között. Mindkét csoportban végeztünk étkezési 

attitűd tesztet, emberrajz tesztet, valamint a családi halmozódást is figyelembe 

vettük, hogy megállapítható legyen az evészavarokra való hajlam a csoport 

tagjainál. A BMI index ismeretében pedig összevetetettük a kapott eredményeket, a 

valós arányokkal. Ezek alapján elmondható, hogy a vizsgálati csoportban a 

táncosok nem hajlamosabbak étkezési zavarok kialakulására, mert közöttük 

összesen 7 fő az, aki a kóros tartományba esik, míg a nem táncos azonos 

korcsoportú társaiknál 10fő. Az eredmények kiértékelése után bebizonyosodott az 

is, hogy a táncos lányok gyakrabban alkalmaznak testsúlycsökkentő eljárásokat, 

tehát fogyókúráznak, diétáznak és rendszeresen sportolnak még a táncolás mellett 

is. A rendszeres fogyókúra és az állandó megfelelési kényszer sokszor vezethet 

kóros állapotokhoz.  

Az első csoportba tartozó lányok többet foglalkoznak súlyukkal, alakjukkal, mint a 

kontrollcsoport tagjai. Az olyan esztétikai sportokban, mint a tánc nagyon fontos a  

csinos és reprezentatív megjelenés, de nem mindenkinek adatik meg, hogy alkatánál 

fogva ilyen legyen. Ezért küzdenek nagyon sokan azzal, hogy önmaguknak 

megfeleljenek, mert csak így lehetnek magabiztosak. Emiatt viszont nagyon sok 

esetben fiatal lányok az étkezési zavaroknak áldozatául esnek.  

Tanulmányoztuk továbbá, hogy a serdülő lányok mennyire vannak megelégedve 

önmagukkal, alakjukkal, illetve milyen hatással vannak a környezeti tényezők az 
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önértékelésükre. A közvetlen környezet minden esetben hatással van az 

önértékelésre, sokan egy-egy negatív kritika hatására lehangoltak és elkeseredettek 

lesznek, és sajnos vannak olyanok is, akik a koplalást választják, hogy plusz 

kilóiktól megszabaduljanak. Legtöbbször a vizsgált alanyok között a 

tömegkommunikáció és a sztár imázs befolyásoló tényező. A lányok szeretnének 

olyanokká válni, mint a tévéképernyő tökéletes modelljei, és ennek érdekében sok 

mindent képesek is megtenni.  

Összességében elmondható, hogy lényeges különbségek nincsenek a csoportok 

tagjai között, mindannyian serdülő lányok, akiknek meg kell küzdeni a testi 

változássokkal, a nőiesség kialakulásával, valamint ezek az évek az identitás 

keresés fontos lépései is egyben.  

A táplálkozási zavarok tekintetében legfontosabb szempont a megelőzés, mert a 

kezelés nehéz és a visszaesések gyakoriak. A legfontosabb preventív szerepet az 

iskolai egészségnevelés vállalhatja, melynek kulcsszereplője az iskolai védőnő 

személye. Az iskolai védőnő jelen van a serdülő lányok mindennapjaiban. Úgy 

gondolom, ezáltal nagy szerepe van abban, hogy egy esetlegesen kialakuló ilyen 

betegséget felfedezzen, és még időben meg is tudja akadályozni annak súlyosabbra 

fordulását. Fokozott figyelmet kell szentelni továbbá azokra a lányokra, akik 

valamilyen esztétikai sportágban tevékenykednek, iskolai szűrések alkalmával 

megfigyelni őket, esetleg BMI index számítása is célra vezethető lehet.  Mint 

leendő védőnő úgy vélem, hogy már az általános iskola felsőbb osztályaiban fontos 

lenne olyan egészségnevelési órákat tartani, ahol a helyes táplálkozási szokások 

mellett a kóros folyamatoknak is szerep tulajdonítanak, valamint elmondani azokat 

a lehetőségeket, hogy hová fordulhatnak, kinek szólhatnak, ha úgy érzik valamelyik 

társuk beteg, vagy önmaguk szorulnak segítségre.  

Kutatásunkból is kiderült, hogy a diákok nem elég tájékozottak, és adott esetben 

nem tudnának megfelelően cselekedni, nincsenek tisztában még az alapvetőbb 

étkezési zavarokkal sem. A védőnői munka során fontos e téren az 

információnyújtás, a tanácsadás, és az önismereti fejlesztések, valamint támasz 

nyújtása a kritikusabb időszakokban.  

 


