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megelôzés és a hangszeres zenélés során 
végzett mozgások analízise terén folytat ku-
tatásokat elméleti és gyakorlati szinten is. A 
szakirodalomban fellelhetô ismereteket és 
más orvostudományi kutatások eredmé-
nyeit fogja össze. Emellett empirikus kuta-
tásokat folytat kérdôívek útján, de legfonto-
sabb ismereteit mégis személyes betegkap-
csolatai révén szerzi. Korábban rendszere-
sen végzett összehasonlításokat annak vizs-
gálatára, hogy a sportpszichológia terén is-
mert motivációs tréning alkalmazható-e a 
zenekari zenészeknél is. A vizsgálati ered-
mények azonban túl sok ismeretlent tartal-
maznak, ugyanis kevés olyan információ áll 
rendelkezésre, amelybôl a zenészeknek a 
saját munkájukkal kapcsolatos hozzáállásá-
ra lehetne következtetni. Ráadásul amíg a 
sportolók esetében a teljesítménymotiváció 
egyértelmûen (számokban vagy meccsered-
ményekben mérve) meghatározható, addig 
e lényeges kérdés megválaszolása az alkotó 
munkát végzô zenészek esetében sokkal 
bo nyolultabb. A sikernek köszönhetô öröm 
adja a motivációjukat, vagy netán a siker te-
lenségtôl való félelem? És hogyan határoz-
hatjuk meg a zene terén a siker vagy sikerte-
lenség fogalmát? Egy „jó” vagy „jól sikerült” 
koncert lehet a siker mércéje, de tudomá-
nyos értelemben véve mégsem tekinthetô 
egyértelmû viszonyítási alapnak.
A sportolói karrier és a zenekari zenész 
szakmai életútja között számos egyéb kü-
lönbség is fellelhetô. Sportáguktól függôen 
a sportolók a harmincas éveik közepe táján 
visszavonulnak az élsporttól és az állandó 
edzésektôl. Az élsport e tekintetben tehát 
nem jelent pozitív, követendô példát. A pro-
fi labdarúgók – ha fiatal korukban sikerült 
megfelelô szakmai képesítést szerezniük – 
karrierjük késôbbi szakaszában edzôk vagy 
menedzserek lesznek. Az edzések elmara-
dásával gyakran jelentkeznek náluk fizikai 

problémák (például ízületi kopás, testsúly-
gyarapodás). Az élsporton belül csak kevés 
lehetôségük nyílik arra, hogy „szakmabe-
liek” maradhassanak. 
A zenészeknek „egy életen át”, 65. vagy 67. 
életévükben történô nyugdíjazásukig kell 
bírniuk erôvel. Ehhez kezdettôl fogva meg 
kell tanulniuk, hogyan bánjanak a leg meg-
fe lelôbben erôforrásaikkal. „Ez a felismerés 
mára már általánossá vált, és örvendetes, 
hogy a zenei felsôfokú képzésben részt ve-
vô diákoknak már az elsô félévtôl kezdve 
tanítják is ezt” – mondja el Christoff Zalpour, 
az osnabrücki fôiskola alkalmazott fizikote-
rápiai és oszteopátiai intézetének igazgatója 
és orvos-szakmai vezetôje, akinek pacien-
túrájába számos zenész tartozik. „A fizikote-
rápia nagyon elterjedt a sport terén, és sze-
retnénk, hogy a zene terén is az legyen.” 
Zalpour elgondolása egyáltalán nem áll távol 
az „Egészség és megelôzés” munkacsoport 
elképzeléseitôl, amelyek a sydney-i Auszt rál 
Kamarazenekar esetében már a való ság ré-
szét képezik: Bronwen Ackermann, a zene-
kar fizikoterápiás szakembere a turnékra is 
elkíséri a zenekart, hogy biztosítsa a zené-
szek mozgásszerveinek karbantartását.
Zalpour meggyôzôdése szerint a zenész-
szakma képviselôinek ugyanolyan fizikote-
rápiás támogatásra lenne szükségük, mint 
az élsportolóknak: a zenészek esetében a 
mozgások kisebbek ugyan, de gyakoriságuk 
jóval nagyobb, és a zenész emellett folya-
matosan ismétlôdô, finommotoros mozgá-
sokat hajt végre. Zalpour szerint „a zenész-
szel szemben támasztott követelmények 
ugyanolyan mértékûek, mint egy profi lab-
darúgó vagy magasugró esetében.”
Amit a zenészek a sportolóktól megtanul-
hatnának az az, hogy újfajta és jobb vi-
szonyt alakítsanak ki a saját testükkel. „Tud-
juk, hogy a zenészek inkább intellektuáli-
san közelítenek testükhöz” – állítja Zalpour. 

„Sokuk éveken át tanulja azt, hogyan kell el-
nyomni vagy elviselni a fájdalmat ahelyett, 
hogy a fájdalmat ellensúlyozó mozgáso kat 
végezne.” Ennek következtében bizonyos 
mozgási folyamatok berögzültté válnak, me-
revség lép fel, ami végül már el nem nyom-
ható fájdalomhoz vezet. Ennek ellensú-
lyozása a fizikoterápia feladata, ami a szó 
szorosabb értelmében a rehabilitáció kez-
detét is jelenti. A mindennapokban segítsé-
get jelenthet az általános mozgás vagy még 
inkább a sport. A kettô közötti átmenet igen 
képlékeny. Az edzôtermi gépen is lehet cél-
zottan edzeni az adott izomcsoportot, de 
egészségmegôrzô testmozgásként választ-
ható a futás, gyaloglás vagy túrázás is. A 
sport ág kiválasztásakor a zenésznek min-
denesetre mindig figyelembe kell vennie a 
lehetséges balesetek valószínûségének 
mér tékét – mondja Zalpour, majd hozzáte-
szi: „Az ujjak esetleges sérülésével járó röp-
labda például túl nagy kockázatot jelent a 
vonósok számára.”
A napjainkban ûzhetô szabadidôs sport le-
he tôségek kiváló alkalmat nyújtanak a ked-
venc sportág biztonságos ûzésére. Akinek a 
futás térdízületi problémákat okoz, áttérhet 
a görkorcsolyázásra, és ha teljes biztonság-
ban szeretné magát érezni, sisakot és térd-
védôt is húzhat, ami a kerékpározás vagy a 
síelés esetében is hasznos lehet. „Még em-
lékszem arra, amikor a 70-es években a ze-
nekar vezetôsége rossz szemmel nézte, ha 
valaki síelni utazott” – meséli Willibert 
Steffens. Ha a kolléga gipszben tért vissza a 
szabadságról, és sokáig betegállományban 
volt, máris beindult a szóbeszéd, hogy a 
sport „veszedelmes” dolog. Napjainkra 
azonban megváltozott ez a közvélekedés, 
ami nagyon jó. Az erôsödô sportszellem a 
szó szoros értelmében csak hasznára lehet a 
zenei életnek.

(Das Orchester 2012/9)

Mi köze van egyáltalán a sportnak a ze-
néhez? Nem sok, állapíthatja meg elsôre a 
ze nerajongó. És mi köze van a zenének a 
sporthoz? Nagyon sok, válaszolják majd re-
mél hetôleg azok, akik korábban nem foglal-
koztak a sporttal, de elolvasták ezt a cikket.
A zene legkülönbözôbb formái a sportren-
dezvények fontos alkotó- és hangulatterem-

Alfons Madeja 

a zene és a sport
közös gyökerek. közös utak?

a kultúra és a sport azonos gyökerekkel rendelkezik. a kezdetek kezdetén 

mindkettô kultikus alapokon és a közérdekek szolgálatán alapult, és állami feladat-

ként állami finanszírozásból mûködött. míg a kultúra napjainkban is – legalábbis 

németországban – alapvetôen az állam feladatai közé tartozik, és közintéz-

ményként mûködik, addig a sport finanszírozásából az állam jelentôs mértékben 

kivonult. nem kis szerepet játszik ez abban, hogy a sport és a kultúra fejlôdése 

különbözô irányt vett. de hogyan tudnának újra egymásra találni, és hol találhatók 

közöttük napjainkban kapcsolódási pontok? milyen lehetôségeket tartogat ez az 

elsô pillantásra nem különösebben szorosnak tûnô kapcsolat?
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tô elemeivé váltak. A mûkorcsolyázók és a 
jégtáncosok sikere például jelentôs mérték-
ben függ attól, hogy milyen zenét válasz-
tanak produkciójukhoz. A ritmikus sport-
gimnasztika terén is meghatározó, hogy a 
sportoló mennyire képes összhangban len-
ni a zenével és annak üzenetével, akárcsak 
a tánc esetében, amely magától értetôdôen 
a zenén alapul.
A labdarúgó bajnokságok vagy olimpiai já-
tékok során a zenére az a konkrét feladat 
hárul, hogy az adott sportesemény kap-
csán felhívja és fenntartsa a figyelmet. 
Nem ritka, hogy az ilyen összefüggésben 
ismertté vált zeneszámok rendkívül nép-
szerûvé válnak, és a nemzetközi slágerlis-
ták élére kerülnek. Az országos és nemzet-
közi sportesemények során rendszeresen 
elhangzanak a nemzeti himnuszok, a 
bokszversenyek elején az ellenfelek külön 
bevonuló zenére érkeznek a ringhez, és a 
pompomlányok táncának alapjául szolgáló 
zene és a szurkolásra buzdító dallamok 
sem csupán háttérzeneként szolgálnak, ha-
nem fokozzák is a sportesemények hangu-
latát.

Sport- és zenei rendezvény   
egyszerre
A sportesemények programjának egyik 
köz kedvelt eleme az önálló zenei produkci-
ók és zenei események legkülönbözôbb 
formában történô beiktatása. A köztes idôk 
áthidalása, a rendezvények hangulatának 
már említett módon történô fokozása 
mellett a szervezôk célja az is, hogy a sport-
eseményt megelôzô és követô idôben a 
programot vonzó (zenei) mûsorszámokkal 
egészítsék ki, ily módon érve el, hogy a 
vendégek tovább maradjanak, aminek kö-
szönhetôen a kiegészítô szolgáltatásokat 
(evés, ivás, sportrelikviák vásárlása) nyújtó 
vállalkozások bevétele jelentôs mértékben 
megnövekedik. A kibôvített keretprogra-
mok másik fontos hatása, hogy megerôsítik 
a nézôk érzelmi kötôdését a sportrendez-
vény, az adott egyesület és a sportolók irá-
nyába. Leginkább a rendezvényt követô ze-
nei programok alkalmasak arra, hogy mind 
a zene- mind a sportrajongók érdeklôdését 
felkeltse.
A közös zenei és sportrendezvényekben 
rejlô lehetôségek felméréséhez érdemes be-
lepillantani a sportstatisztikákba: csak a fut-
ballsport terén minden kategóriában min-
den hétvégén mintegy 150 ezer meccset 
játsszanak Németországban – nagyszámú 
nézôközönség jelenlétében. A zenét és még 
inkább az élôzenét szeretik a sport iránt 
érdeklôdôk is. Ezt igazolják a GEMA (zenei 

jogdíjügynökség) sportrendezvényeken 
szer  zett bevételei is. Ezeken a programokon 
tehát a zenekaroknak lehetôségük nyílhat 
arra, hogy egy kicsit közelebb kerüljenek a 
közönséghez.

Közös célcsoportok
A Németországban élôk közel 89 százaléka 
kedveli a sportot. Ez a magas szám kö szön-
hetô a jól szervezett, a kis helyi egyesüle-
tekre és a térségeket árfogó nagy klubokra 
egyaránt kiterjedô sportéletnek, valamint a 
folyamatos csatlakozási lehetôségeknek, il-
letve a különbözô szintek közötti átjárható-
ságnak. Németországban közel 89 ezer 
sport egyesület mûködik, az egyesületi ta-
gok együttesen az ország lakosságának 
mint egy egy harmadát teszik ki. Akárcsak a 
zenerajongók között, köztük is megtalálha-
tók minden társadalmi és demográfiai cso-
port képviselôi.
A sportrajongók és az általuk preferált sport-
ágak, valamint a zene iránt érdeklôdôk és az 
általuk preferált zenei stílusok nem ren del-
hetôek egy az egyben egymáshoz, és a ta-
pasztalatok azt mutatják, hogy napjainkban 
alapjában véve minden zenei elô adás mód-
nak – így a zenekari zenének is – egyforma 
esélye van, hogy bekerüljön a sportvilág 
kedvencei közé, ha betartja az „ügyfél- és 
piacszerzés” alapelveit.
Speciális célcsoportjaik és infrastrukturális 
feltételeik révén a sportrendezvények az 
alábbi elônyöket nyújthatják a zenei elô-
adók számára:
– Az egyes sportágak rajongói a leg kü lön-
bözôbb zenei irányzatok kedvelôi is lehet-
nek egyben. Ezek a célcsoportok megszok-
ták, hogy a sportrendezvények során a 
szervezôk mindent megtesznek, hogy ôk jól 
szórakozzanak. Megszokták azt is, hogy öt-
letes és érdekes újdonságokra hívják fel fi-
gyelmüket. E tekintetben tehát a sport ideális 
lehetôséget nyújt a zenekari kísérletezés-
hez, különösen a csapatsportok esetében, 
amelyekhez a zenekari zenélés mint „csa-
patmunka” amúgy is közel áll.
– A sporteseményeket a közélet és a média 
is fokozott figyelemmel kíséri. A sportren-
dezvényeken elhangzó vonzó zenei betétek 
ezért még gyorsabban eljutnak a közönség-
hez.
– A sport – akárcsak a zene – nagy érzelmi 
töl tetet és egyfajta elrugaszkodottságot is 
hordoz magában. Az emberek szeretik, ha 
van miért lelkesedniük, és szeretnek a min-
dennapokat maguk mögött hagyva dolgo-
kért rajongani. Ez éppen megfelelô a zene 
számára: alapot biztosít arra, hogy a zené-
szek új közönséget szólítsanak meg.

A különbözô módon megrendezett sport-
események változatos lehetôségeket bizto-
sítanak a zenei események megrendezésé-
hez is. Egy klasszikus zenekar programja 
talán nem vág egybe mindenki ízlésével, de 
a zenekari hangzást mindenki szereti, ami 
fontos és megfelelô feltételt biztosít, hogy a 
zenekari zene eljusson a közönség lehetôleg 
széles rétegeihez. Felmerül azonban itt is a 
kérdés, hogy a sportesemény látogatói ke-
ressék-e fel a zenekar elôadását, vagy a ze-
nekar dolga-e elmenni a rajongókhoz? A kö-
zönség újabb rétegeinek megszólításához 
ez utóbbi megoldás lehet a megfelelôbb, hi-
szen megmutatja a sportrajongóknak, hogy 
a zenészek ôket is fontos célcsoportnak te-
kintik. Ez annál is fontosabb, mivel tudjuk, 
hogy a rajongók valójában „teljesen átlagos” 
munkások, hivatalnokok, szabadúszók, há-
ziasszonyok, alkalmazottak, tanulók stb. A 
csapatmezt és szurkolói sálat viselô lelkes 
tömeg korántsem jelenti a szurkolói tábor 
egészét, sokkal inkább csak egy kis szeg-
mensét.

A sport mint önálló gazdasági  
és munkapiaci tényezô
Egyes vállalatok felfogása szerint a sport-
nak semmi köze a gazdasághoz, és a sport 
nem hozható kapcsolatba a gazdasági termé-
kek és szolgáltatások célcsoportjaival. Ezzel 
a megközelítéssel pedig eleve elzárkóznak a 
sporttól és a sport kínálta lehe tô sé gektôl. Az 
igazság ugyanis az, hogy a sport mint gazda-
sági ágazat, valamint a hoz zá kapcsolódó 
iparágak és szolgáltatások (sport cikk gyár-
tás, sporttelepek építése, sportoláshoz aján-
lott élelmiszerek, ügynökségek, tanácsadó 
cégek stb.) kb. 6,5 millió embert foglalkoz-
tatnak, így a sportszektor Németország 
egyik legnagyobb munkáltatója.
A zeneipar is komoly gazdasági tényezô Né-
metországban, és sok szempontból lépést is 
tart a sporttal. A közkedvelt zenekarok és 
zenészek hasonló jellemzôkkel bírnak, 
mint a sportágak közkedvelt képviselôi:
- Vannak olyan kiváló szólisták, akik az is-
mertség és bevételek terén elérik, vagy túl 
is szárnyalják a profi sportolók szintjét. 
Ezek a mûvészek hírességek, akik az általuk 
képviselt mûvészeti ág cégéreként annak 
fontosságát hivatottak hirdetni.
– Vannak olyan kiváló együttesek, amelyek 
az ismertség és bevételek terén elérik a profi 
sportcsapatok szintjét.
– Vannak olyan élsportolók és élvonalbeli 
zenészek, akiket a sportrajongók egyfor-
mán „istenítenek”.
– A zenepiac a sportpiaccal egyetemben 
mil liárdos forgalmat tudhat magáénak.
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y A Zenekar újság jó néhány cikket közölt 
az elmúlt években a zenészek sajátos 
egészségügyi problémáiról…

– Nemzetközi viszonylatban pedig lényege-
sen fontosabb a kérdés, mint nálunk. Az 
Euró pai Unióban és a fejlett nyugati orszá-
gokban a munkavállalók egészségügyi álla-
potát sokkal komolyabban veszik, jóval na-
gyobb figyelmet fordítanak rá. Ezt nemcsak 
emberiességi és szociális megfontolások 
motiválják, hanem olyan alaptételek, mely 
szerint a munkavállalók hasznosak, s ha ôk 
nem, akkor más nem feltétlenül tudja elvé-
gezni az adott munkát. Ráadásul a beteg 
munkavállaló sokkal többe kerül, mint az 
egészséges. Nagyon nagy jelentôsége van 
tehát a prevenciónak. A munkaerôt érték-
nek tekintik, amit védeni kell. Nálunk ez lé-
nyegesen kevesebb figyelmet kap az in-

dokoltnál. A zenész életében pedig a foglal-
kozási betegségeknek az a sajátossága is 
megvan, hogy azok számos esetben nem 
feltétlenül teszik lehetetlenné a munkavég-
zést. Ezek az ártalmak általában alattomo-
sak, nem direkt módon, hanem a szervezet 
elhasználódása során jelentkeznek. A ze-
nészhivatás nem olyan, mint egy táncosé, 
aki ha megsérül, akkor már nem tud fellép-
ni. A táncosnál a sérülést meg lehet elôzni 
meg felelô bemelegítéssel, a túlterhelés el-
há rításával, a zenészeknél nem feltétlenül 
így jelentkeznek ezek a sajátos betegségek. 

y A muzsikusoknál milyen foglalkozási 
ár talmakról beszélhetünk? 

– Több csoportja van, kettôt emelnék ki, 
ami nagyon tipikus. Az egyikbe a mozgás-
szervi típusú megbetegedések tartoznak. 

Ennek az alapvetô oka az, hogy maga a ze-
nélés többszörösen természetellenes test-
tartásban zajlik, bármelyik hangszerrôl van 
is szó. Az ülve kifejtett fizikai erôfeszítés, 
ami a hangszertartás követelményeinek 
meg felel, nem könnyû. Ráadásul még nehe-
zebbé teszi, hogy mindezt stresszes állapot-
ban kell megvalósítani, hiszen pszichikai 
nyomást jelent az aggodalom a hiba el kö ve-
tésétôl. Szintén gondot okoz, hogy mindezt 
nagyon feszes testtartásban kell megtenni, 
és mozgással nem lehet oldani a stresszt. 
Szinte centire elôírt testtartásban, mozgás-
koordinációval kell muzsikálni. Mindez 
tönkreteheti az ízületeket. A másik csoport 
a halláskárosodáshoz kapcsolódik. Ezzel 
kapcsolatban az Európai Unióban született 
egy irányelv, ami korlátozza a munkahelye-
ken elviselhetô zajszintet, s bizony idesorol-
ja a zenészeket is. Zaj-irányelvnek nevezik. 
Számos vizsgálat külföldön és Magyarorszá-
gon is megállapította, hogy a szimfonikus 
zenekarok bizonyos szólamaiban – folya-
matosan vagy nagyon gyakran – ezt a zaj-
szintet elképesztô módon meghaladják. 
Furcsa kettôsség, hogy a zenekar egészének 
van decibel kibocsájtási szintje, amit mérsé-
kelni kell, elkerülendô azt, hogy azok, akik 
a „zajt” okozzák, a zenészek egyidejûleg 
egészségügyi szempontból károsultjai a ze-
nélésnek, míg az, aki hallgatja a zenekart, 
azt nem szenvedi el. Mire a publikumhoz 
érnek a hanghullámok, addigra a zajszintje 

Közös rendszerek
A németek a „bölcsôtôl a sírig”, azaz egé-
szen fiatal koruktól egészen idôs korukig, 
majdnem minden sportágban sportol(hat)
nak a Német Olimpiai Szövetség (DOSB) 
liga rendszerén belül, valamint az egyesüle-
tek intézményesített keretei között. Az egye-
sületek különösen a gyermekek és fiatalok 
esetében játszanak döntô szerepet a sport 
megszerettetése terén, az iskolai sportórák 
ugyanis gyakran nem bizonyulnak elég 
vonzónak számukra. Az intézményesített 
forma állandó minôséget és nagy területi le-
fedettséget biztosít, ami különösen vidéken 
fontos. A fiatalok valamilyen szinten 
minden képp kapcsolatba kerülnek az egye-
sületi sporttal és sportélettel. Az egyesüle-
tek és az egyesületi tagok száma 1950 óta 
fokozatosan növekszik, és ezt a folyamatot 
semmilyen társadalmi változás nem tudta 
visszatartani. Felvetôdik tehát a kérdés, ho-

gyan tudná a zene kihasználni a csapatjá-
tékok szervezett formáját, és hogyan tudná 
megkísérelni, hogy az egyesületi sportélet 
mellé becsempéssze a zenét is. Egy gyere-
kek bôl álló focicsapatból például ki lehet ál-
lítani egy gyermekkórust is.
A sport különbözô kategóriái a tömegsport, 
a versenysport és az élsport. A tömegsport 
feladata, hogy felkeltse a sportolók érdek lô-
dé sét a versenysport iránt. Számos edzô, 
játékosmegfigyelô (scout), valamint a szö-
vetségeken belüli teljesítményközpontok 
professzionális rendszere gondoskodik a te-
hetséges fiatal emberek és élsportra való al-
kalmasságuk felismerésérôl. A sporton be-
lül nincs szükség casting show-kra a tehet-
ségek bemutatásához, erre minden héten 
sor kerül a sportpályákon. A már említett 
kategóriák mellett a sport felosztható ama-
tôr és profi részlegekre is, amelyeknek szin-
tén megvannak a maguk egyesületei. Ez a 

felosztás az amatôr és a profi sportolók 
egyéni igényeinek megfelelô, professzioná-
lis támogatást és odafigyelést tesz lehetôvé. 
Kérdés tehát, hogy a sporton belüli szerve-
zeti struktúra alkalmazható-e a zene terüle-
tén, ha másként nem, legalább fôbb pontjai-
ban; hogy egy nagyobb területeket lefedô, 
intézményesített forma képes lenne-e elô se-
gíteni bizonyos zenei irányzatok és a zene-
kari zenélés ismertségét és kedveltségét; 
vala mint elképzelhetô-e a sport és a zene 
összekapcsolása a gyermekek és fiatalok éle-
tében. Természetesen a zenei életben is lé-
teznek struktúrák a tehetségek célzott támo-
gatására, illetve a gyermekek és fiatalok ze-
néhez történô elvezetésére. Egy összehason-
lító vizsgálat keretében azonban érdemes 
volna utánajárni, hogy a sport bizonyos kon-
 cepcionális elemei nem eredményeznék-e a 
zenei világ nagyobb (el)ismertségét.
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egészségkárosodott zenészek
a zenekari zenészek hivatásuk miatt számos esetben sajátos egészségügyi  

problémákkal küzdenek, s akad, aki tartós egészségkárosodást is szenved.  

dr. gyimesi lászló, a magyar zenemûvészek és táncmûvészek szövetségének 

fôtitkára, a mûvészeti szakszervezetek szövetségének elnöke beszélt az európai 

unió zaj-irányelvérôl, s beszámolt arról is, milyen lépéseket tettek a kor-

engedményes mûvésznyugdíj érdekében, valamint arról, hogy akadnak nyertes 

perek, hiszen az egészségkárosodott mûvészek számára már a hazai munkaügyi 

bíróság is kártérítést ítélt meg. 


