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Bevezetés

Jelen dolgozat célja, hogy megvizsgálja egy, az Amerikai Egyesült Államokban
elterjedt,  hazánkban azonban ismeretlen  sportág,  a  merevütős  tenisz  bevezeté-
sének indikációját  és  lehetőségét.  Először bemutatjuk a sportágat dr.  John E.
Hármon, a Connecticuti Állami Egyetem professzorának cikke alapján; ezt köve-
tően  megvizsgáljuk,  javasolható-e  a  bevezetése  a  magyarországi  gyógypeda-
gógiai iskolákban. Ez utóbbi szemponthoz „A gyógypedagógiai oktatás helyzete
az  ezredforduló  Magyarországán” címet  viselő,  2000-ben  megjelent  felmérési
anyag ide vonatkozó (73-76. old.) fejezeteit  használjuk fel.  A dolgozat végén
kísérletet teszünk arra, hogy összegzést nyújtsunk a vizsgálódás eredményéről.

A merevütős tenisz

„Nevezéktan”

Mindenekelőtt meg kell magyaráznunk az elnevezést. A sportágat angol nyelven
„paddle  tennis”-nek  nevezik.  Brazíliában,  ahol  szintén  népszerű,  az  azonos
gyökből származó „padel” szó került a tenisz jelzőjeként a kifejezés elejére. A
Magyar  Tudományos  Akadémia  internetes szótára1 a  „paddle” szó következő
vonatkoztatható névszói jelentéseit ismeri: uszony, vízikerék, hajókerék, evező.

1 Elérhető: http://dict.sztaki.hu/index.jhtm
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Amint később látni fogjuk, a kifejezés a sportágban használatos ütő milyenségére
utal - rendkívül szellemesen. A magyar nyelv azonban jóval kevésbé támogatja a
hasonló  szóképzést,  így  a  deszkriptív  „merevütős  tenisz”  kifejezést  megfele-
lőbbnek tartottuk.

A játék leírása

Eszközök

A  merevütős  teniszhez  szükséges  pálya  a  hagyományos  teniszpályának
mindössze a negyedét teszi ki. Méretei 50 x 20 láb (15,2 x 6 m), az adogatás
fogadására szolgáló terület  pedig  22 lábnyira  (6,7 m) van a  hálótól,  ami  azt
eredményezi, hogy az alapvonal távolsága az adogatóudvartól az 1 m-t sem éri el
(3 láb = 0,91 m). A háló 31 hüvelyk (78 cm) magasan van. A pálya és a háló
méretei  ugyanezek  gyermekek  és  páros  mérkőzés  esetén  is.  Az  ütő  teljes
egészében fából készül – lehet keményfa, de akár rétegelt lemez is. Az ütő kerete,
nyaka és markolata készülhet fémből vagy egyéb anyagból, az ütőtest azonban
fából kell,  hogy legyen. Húrok nem lehetnek rajta, lyukak azonban igen: ezek
segítségével könnyebben lehet a labdát a kívánt irányba pörgetni. Az ütő mérete
nem  haladhatja  meg  a  17,5  x  8,2  hüvelyket  (44,5  x  21  cm).  A  játékhoz
teniszlabdát használnak, amely azonban ki van szúrva, hogy kevésbé pattogjon.

Szabályok2

A merevütős  tenisz  szabályainak  nagy része  megegyezik  a  hagyományos
tenisz szabályaival. Kivételek csupán az adogatással kapcsolatban vannak: egy
adogatás engedélyezett  csak,  amelyet  nem lehet  a  háló  magasságánál  feljebb
megütni. Adogatni lehet feldobás vagy lepattintás után, de az egész szettben csak
azonos módon. Ha a fogadó a szervát visszaadta, az adogató csak egy lepattanás
után üthet ismét a labdába („röpte tilalma”).

A játék története

A merevütős teniszt Frank Peer Beal gondolta ki Michigan állam Albion nevű
városában,  ahol  ezzel  a  módszerrel  akart  gyerekeket  teniszezni  tanítani.  Fából
készült  olcsó  ütőket  és  gumi  alapanyagú,  szivacsos  szerkezetű  labdákat  adott
nekik (ezt csak 1959-ben váltotta fel a kiszúrt teniszlabda). Igazán fejlődésnek
akkor indult a játék, mikor Beal episzkopális3 lelkész lett Manhattanban, és az
egyházközséghez tartozó gyerekeknek lehetőséget akart teremteni a szabadidő
hasznos és kellemes eltöltésére. Rávette a város közterület-fenntartó szervét, hogy

2 A  következőkben  azt  vesszük  alapul,  hogy  az  olvasó  legalább  felületesen  ismeri  a  tenisz
szabályait.

3 Az egykori anglikán egyház az Amerikai Egyesült államokban.
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városszerte alakítsanak ki ilyen pályákat. Mivel ebben az időben sokkal kevesebb
jármű rótta  a  várost,  az  utcákon  is  lehetett  így  teniszezni:  ha  jött  egy  autó,
leoldották a hálót. Az új sport New York strandjait is hamarosan meghódította. Az
első bajnokságot 1922-ben tartották, és egy évvel később megalakult a nemzeti
szövetség,  melynek  legismertebb  bajnoka  Bobby  Riggs  volt.  New  York
környékén kívül a merevütős tenisz népszerű Kaliforniában, Floridában és Dél-
Karolinában is. Minden korosztály szívesen játssza, de különös népszerűségnek
örvend a gyerekek és az idősebbek között.

A merevütős tenisz bevezetése a hazai gyógypedagógiai 
nevelési-oktatási intézményekben

Első indikáció: a mozgásnevelés jelenlegi helyzete

Számos  tanulmány,  felmérés  és  egyéb  munka  bizonyította  az  elmúlt  fél
évszázadban, hogy a mozgásnevelés és –fejlesztés rendkívül fontos szerepet tölt
be  minden  gyermek  fejlődésében;  a  megváltozott  fejlődésmenetű,  vagy
akadályozottsággal  élő  gyermekek számára  azonban különleges  jelentőségű.  A
bevezetőben említett tanulmányt idézzük:

Mind az ép, mind a fogyatékos gyermek cselekvéses tapasztalatait a mozgáson
keresztül szerzi meg. Az érzékelés, észlelés, a téri tájékozódás, a nagy és finom-
mozgások fejlesztése sok-sok mozgáson keresztül történik. A fogyatékos gyerme-
ket/tanulót nem szabad megfosztani e fontos fejlesztési lehetőségtől. (Salné, 2000,
p. 73)

Természetes tehát, hogy a hazai tantervek tartalmazzák a fogyatékos tanulók
mozgásnevelésének programját.  Ennek kivitelezéséhez azonban eszközökre is
szükség van. A felmérés szerint:

270 intézményben nincs önálló tornaterem. Megállapítható, hogy a felsorolt
pedagógiai tevékenységeknek (t.i.: a mozgásfejlesztésnek) nincsenek meg a tárgyi
feltételei  (50  %-nál  több  jelölés  volt  arra,  hogy nincs  külön  helyiség).  (...)  A
törvényben meghatározott eszközök és felszerelések hiányosan és általában rossz
minőségben  találhatók  az  intézményekben.  (...)  Az  eszközök  és  felszerelések
hiánya különösen nagy az értelmi fogyatékos tanulók többségi iskolák mellett
működő osztályaiban (...) ahol az ugyanabban az épületben lévő általános iskola
eszközeit,  felszereléseit,  szaktantermeit csak korlátozottan, vagy nem használ-
hatják. (Salné, 2000, pp. 74-75)

Megállapíthatjuk tehát, hogy bár a mozgásnevelés fontossága és szükségessége
senki számára nem kérdéses, a jelenlegi helyzet mégis elszomorító. Ennek oka –
úgy tűnik – részben a direkt anyagi források hiánya, ill. elégtelen volta; részben
pedig (az értelmi fogyatékos tanulók többségi iskolák mellett működő osztályainak
esetében) az a negatív társadalmi előítélet, amelynek tartalma röviden az, hogy az
értelmi fogyatékos gyermekek tönkreteszik vagy elveszítik, esetleg eltulajdonítják

233



az eszközöket. A fentiekből világosan látszik, hogy a változtatás – így esetleg egy
új sportág bevezetése is – ezen a téren mindenképpen szükséges és előnyösen
érintené az akadályozottsággal élő tanulókat.

Második indikáció: a merevütős tenisz sajátos előnyei

A tárgyi feltételek előnyei

A játékhoz szükséges eszközök felsorolásánál láttuk, hogy a merevütős tenisz-
hez használt pálya relatíve kis helyigényű. Egy 15 x 6 m-es pálya valószínűleg a
legkisebb iskolaudvaron vagy egy osztályteremből átalakított tornateremben is
felrajzolható. Nincs követelmény a pálya talaját illetően, vagyis bármilyen vi-
szonylag  egyenletes  helyen  játszható.  Még  nagyobbak  az  előnyei  az  ütőnek,
amely a legolcsóbb rétegelt lemezből is elkészíthető, s ez a játék minőségén egy-
általán nem ront. Szülők, de akár maguk a tanulók is, ha tartozik az intézményhez
műhely,  elkészíthetik,  egyénire  formálhatják  ütőiket.  Ha  az  ütő  elvész  vagy
megrongálódik, könnyen készíthető új helyette. Hasonló a helyzet a teniszlabdák-
kal is. A hagyományos tenisznek sem túlságosan nagy a labdaigénye: a bekerített
pályákon nemigen vész el labda, elhasadni pedig csak a profi versenyzők igen ke-
mény ütéseitől szoktak a teniszlabdák. A legtöbb teniszlabda leselejtezésre kerül
egy idő után, mivel a felületéről lekopik az a puha, bolyhos műszálas felszín,
amely lehetővé teszi a labda pörgetését húros ütő használata esetén. A teniszklu-
bok az ilyen okok miatt leselejtezett labdákat minden bizonnyal szívesen bocsá-
tanák tanulóink rendelkezésére. A játékhoz szükséges hálót szintén elkészíthetik a
tanulók a szövéshez, varráshoz vagy kézimunkához használatos anyagokból, tanár
irányításával.

Az értelmi fogyatékos tanulók sajátosságaihoz alkalmazkodó
előnyök

Az értelmi akadályozottság  per definitionem az idegrendszer hátrányos érin-
tettsége, a fejlődés elmaradottsága, megváltozott mivolta. A megváltozott tulaj-
donságok tetten érhetők már az érzékelés és az észlelés területén is: gyakoriak a
percepcióval,  ingerületvezetéssel,  szenzoros  integrációval  kapcsolatos  nehéz-
ségek. A merevütős tenisz az ilyen tanulók számára előnyös, mert a kilyukasztott
labda mozgása pattanáskor lassabb; a  pálya  méretei  miatt  a  labda közelebbről
indul,  tehát  könnyebb  észrevenni,  tekintettel  követni  („nagyobb”);  szintúgy
könnyebb figyelemmel kísérni a partner vagy partnerek ütőjének mozgását, mivel
az ütőtestet nem „átlátszó” húrok képezik, hanem egy relatíve nagy fa felület.

Az  értelmi  akadályozottság  az  esetek  többségében  nem önállóan  jelenlévő
tünet,  hanem valamely szindrómának, tünetegyüttesnek a része.  Emiatt  értelmi
fogyatékos tanulók esetében nagy valószínűséggel számolnunk kell a mozgás
valamilyen mértékű akadályozottságával is. Ez az akadályozottság lehet szomati-
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kus  retardáció  vagy  testséma-zavar;  fennállhat  az  érzékelés-mozgás  koordiná-
ciójának valamilyen zavara, előfordulhatnak dinamikai vagy a mentális kontrollt
érintő hiányosságok is. Mindezekhez jól alkalmazkodik a merevütős tenisz kis
pályamérete, amely kevesebb kimerítő futkosást követel, így a tanuló nem fárad
el még azelőtt, hogy a játékba egyáltalán „belejönne”. Ugyanígy segít a homogén
szerkezetű ütő, amellyel könnyebb a labdát megfelelően eltalálni. Itt szeretnénk
visszautalni arra, hogy a sportág elindítója a játékot segédeszköznek szánta ép, ám
fiatal gyerekek tenisztanításához. Márpedig a fogyatékos tanulók sok esetben egy
alacsonyabb életkorra jellemző idegrendszeri és mozgásképet mutatnak. Érdemes
arra is reflektálni, hogy Amerikában4 is főként az idős emberek és a kisgyermekek
játsszák szívesen.

A harmadik tényező az értelmi fogyatékos tanulók életének szabadidő-eltölté-
si sajátosságai. Gyakran látjuk, hogy délután vagy szünetben a tanulók az udvaron
lézengenek, mert egy közös játékban (pl. körjáték vagy csapatban játszott sport)
nincs  mindannyiuknak  kedve  részt  venni;  az  egyéni  tevékenységhez  viszont
rendszerint hiányoznak az eszközök (lásd a felmérést). Nem lehet 10-15 tanulót
szabadidőre vinni egyetlen rollerral vagy gördeszkával – mindannyiuknak viszont
nincs elegendő. A merevütős tenisz segíthetne ezen a helyzeten, mivel könnyeb-
ben akadna 2-2, esetleg 4-4 gyerek, akinek kedve van együtt játszani. Aki pedig
végképp egyedül marad (pl. mert páratlan számú a tanulócsoport), egy falnál ütö-
getve is gyakorolhat kicsit.

Társadalmi előnyök

Aligha képzelhető el, hogy ha  egy többségi iskola mellett  működő gyógy-
pedagógiai osztály tanulói, vagy egy speciális iskola növendékei megjelennek egy
többségi játéktéren egy új játékkal, amelyhez színes, saját készítésű ütők tartoz-
nak, a többi (ép) gyermek ne találná a játékot vonzónak. Az értelmi fogyatékos
gyermekek pedig megismerkedhetnének azzal az élménnyel, hogy nekik is van
valami értékes tulajdonuk-tudományuk, amelyre más gyermekek vágynak.

Összegzés

A merevütős tenisz egy, az Amerikai Egyesült Államokban elterjedt sport, amely
a teniszből alakult ki oktatási módszerként, majd később önálló sportággá vált.
Mivel az értelmileg akadályozott tanulók mozgásfejlesztésének ügye hazánkban
egy  2000-ben  készült  felmérés  szerint  rendkívül  rossz  helyzetben  van,
megvizsgáltuk annak lehetőségét, hogy e játék bevezetése pozitív hatással lenne-
e a gyermekek mozgáskultúrájára. Úgy találtuk, hogy a merevütős tenisz egyrészt
kis  forrásigénye,  másrészt  az  értelmi  fogyatékos  tanulók  sajátosságaival  való

4 Ezt az szót "az Amerikai Egyesült Államok" értelemben használjuk
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nagyfokú konkordanciája miatt jól alkalmazható lenne tanítványaink mozgásának
fejlesztésére, mozgáskultúrájuk és szabadidő-eltöltésük színesebbé tételére.

A felhasznált irodalom elérhetőségi helyei

Dr. John E. Harmond: Atlas of Popular Culture in the Northeastern United 
States: Platform and Paddle Tennis

http://www.geography.ccsu.edu/harmonj/atlas/platpad.htm

A gyógypedagógiai oktatás helyzete az ezredforduló Magyarországán. (Budapest,
2000. november) dr. Salné Lengyel Mária – projektvezető; Gordosné dr. Szabó
Anna  ny.  főiskolai  tanár,  a  neveléstudomány kandidátusa;  dr.  Salné  Lengyel
Mária, OKI PTK tudományos munkatárs; Vinczéné Bíró Etelka gyógypedagógus;
Kőpatakiné Mészáros Mária gyógypedagógus

http://www.oki.hu/cikk.asp?Kod=egyeb-salne-gyogyped.html

További információk a merevütős teniszről
http://www.sportquest.com/sports/paddle-tennis/index.html   
http://www.paddle.com.br/
http://www.ncpaddletennis.netfirms.com   
http://www.madracket.com/paddle.html

Albion MI városáról
http://www.ci.albion.mi.us/

A szerző címe:

Debreczeni Gabriella
Kecskemét, Jókai u. l.
Tel: (20) 324-2270
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