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1. fejezet. A GYERMEKFEJLŐDÉS ÉS A KÖRNYEZET KAPCSOLATA 

 

Bevezetés 

 A növekedés, fejlődés, érés valamint a fizikai teljesítmény-változás elkülönített 

vagy együttes tanulmányozása egyaránt központi kérdése a sporttudománynak, az isko-

lai és iskolán kívüli testnevelésnek, a humánbiológiának és a fizikai antropológiának. 

Miután az egészséges fejlődésmenet tanulmányozása már több mint 150 éves múltra te-

kint vissza, napjainkban már nem vita témája, hogy a felnőtteket jellemző normál bioló-

giai variabilitás (beleértve a különböző betegségek kialakulásának valószínűségét is) 

szoros kapcsolatban van a méhen kívüli élet első két évtizedében ható külső környezeti 

tényezőkkel is. A növekedés, fejlődés és érés folyamatai azonban, az ismert meghatáro-

zottság (Rankinen et al.. 2002) ellenére nagyon plasztikusak, a fiatal felnőttkorban jel-

lemző morfológiai és funkcionális tulajdonságok a többségében laza vagy mérsékelt 

erősségű genetikai meghatározottság mellett a külső környezet állandó „nyomása” alatt 

alakulnak ki. Tudományunk fejlődése folyamatában számtalan lényeges kérdés vetődött 

fel. Korunk központi problémája azonban elsősorban a népegészségügy érdeklődési 

körébe tartozik, vagyis milyen kapcsolat feltételezhető vagy bizonyítható a gyermek-

fejlődés folyamata és a felnőttkori egészségi állapot között. A rendelkezésre álló adatok 

birtokában az ezredfordulót követően már nem egyszerű hipotézis például a felnőttkori 

metabolikus szindróma és a gyermekévek során akkumulált depózsír mennyiség szoros 

statisztikai és főleg biológiai kapcsolata (Kannel et al., 1995). E kapcsolat jellemzésére 

elrendezésében különböző módszerek alakultak ki. 

 Az utóbbi két-három évtizedben folyamatos és néha teljesen értelmetlenül éles 

vita folyt a hosszmetszeti és keresztmetszeti módszerek egymáshoz viszonyított értéké-

ről a változások vagy összefüggések tanulmányozásában. Magától értetődőnek kellene 

lennie, hogy a két megközelítésmód nem egymással versenyez, hanem egymást kiegé-

szíti. Mégis néhány „tudós” számára vonzóbb a szembeállítás dramaturgiája, mint az 
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együttmunkálkodás fáradalma. A vizsgálati elrendezés alapvetően a megvalósítandó cél 

és a feltett kérdések függvénye. Malina és munkatársai (2004) véleménye szerint a kin-

antropometriában általában célszerű a hosszmetszeti elrendezést alkalmazni minden 

olyan biológiai életkori tartományban (korai gyermekkor, serdülőkor), melyben a válto-

zások sebessége gyors, vagy a korábbiakhoz viszonyítottan gyorsabb, de nem szükség-

szerűen lineáris. További ajánlásuk szerint a hosszmetszeti vizsgálatban szerencsésebb, 

ha az elemzett változók folytonos eloszlású paraméterek. E három tényező együttesen 

korlátozhatja a vizsgáltak számát és a jellemzett tulajdonságokat is, de „kompenzáció-

ként” növeli a következtetések megalapozottságát, szem előtt tartva azt, hogy a longi-

tudinális vizsgálatok eredményei elsősorban arra a mintára érvényesek, melynél az adat-

felvételt végeztük és természetesen érvényességük időben is korlátozott. Egy további 

stratégia lehet, olyan kiegészítő adatok gyűjtése, melyekből a mintázatok megváltozá-

sára lehet következtetni. Végső soron azonban bármely hosszmetszeti megfigyelés vagy 

mért adatokon alapuló elemzés eredményeinek hasznosíthatósága azon fog múlni, 

mennyire voltunk képesek megérteni és számszerűsíteni a mögöttük lévő oki kapcsola-

tokat. 

 

 1.1 A probléma jelentősége 

 A gyermekfejlődés fiziológiás menetét stimuláló vagy fékező külső környezeti 

hatások erőssége és jelentősége rövid idő távlatában is értékelhetően változhat. Tudnunk 

kell azt is, hogy a megváltozott környezeti tényezők hatása jellegenként vagy tulajdon-

ság-csoportonként is eltérő lehet. A rendszeres fizikai aktivitás például, csökkenti a test-

tömeg növekedésének a sebességét, de nincs értékelhető hatása a testmagasság korfüggő 

változására, vagy a méret növekedésének sebességére, ezzel szemben fokozza a csont-

sűrűség korfüggő növekedését. A táplálkozási szokások változása, például a Magyaror-

szágon is jellemző „protein-energy malnutrition” (Mészáros et al., 2007) és az elhízott-

ság (Prókai et al., 2007) negatív következményei viszont a növekedésben, fejlődésben, 

érésben és a fizikai teljesítményekben is bizonyíthatók. Természetesen más környezeti 

tényezők hatásai is jelentősek lehetnek, de relatív súlyuk napjainkban talán kisebb, vagy 

a hatótényezők közvetlenül nem mérhetők és számszerűsíthetők (Bielicki et al., 1997). 

 Elöljáróban hangsúlyozzuk, az életmód és az életszínvonal együttes változása és 

az ebből eredő következmények kialakulása nem csupán Magyarországon jellemző. A 
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jelentős (elsősorban a minőségi) különbségek következtében is relatíve több recens adat 

van a közép-európai országokból (Bielicki, 1986; Zsákai és Bodzsár, 2007; Uvacsek et 

al., 2007), de a felnövekvő generációk testösszetételét és főleg fizikai teljesítményét 

gyakran negatívan minősítik a nyugat-európai vizsgálók (Goran, 1997; Gou et al., 1997, 

Thorkild és Sorensen, 1997) is. Az életmódváltozás valóban általános jelenség az ipari-

lag fejlett országokban, de e fejezet alapvető funkciói függvényében, itt elsősorban a ha-

zai vonatkozású eredmények felhasználásával minősítjük a kialakult változások regio-

nális vagy éppen már társadalmi jelentőségét. 

 Az elmúlt két évtized során megfigyelhető lényeges változás az, hogy a korábbi 

évtizedekhez viszonyítva értékelhetően csökkent az iskoláskorúak fizikai aktivitása. Ez 

a következtetés még akkor is helytálló, ha a különböző szempontú statisztikák és a kü-

lönböző kérdésfeltevésű vizsgálatok konklúziói direkt módon nem összegezhetők. Sághi 

és munkatársai (2000) közlése szerint az iskoláskorúak passzív szabadidő felhasználása 

több mint 50%-kal nőtt az elmúlt évszázad utolsó 13 éve alatt és valószínűen a folyamat 

jelenleg is tart. Leginkább a különböző képernyők előtt eltöltött idő nőtt, amely az idé-

zett statisztikában nem tartalmazza az iskolai programokban egyre nagyobb hangsúlyt 

kapó informatikai képzés időtartamát. Nem kedvezőbb a jellemző kép a posztpubertás-

korúak csoportjaiban sem. Laki és Nyerges (2000) tapasztalata az, hogy a középfokú 

iskolások többsége nem is érti pontosan a rendszeres fizikai aktivitás kifejezés tartalmát, 

hiszen például rendszeres fizikai aktivitásként jelölte meg az alkalomszerű családi ki-

rándulást vagy sétát is. 

 Frenkl és Mészáros (2002), továbbá Tatár (2004) elsősorban azt hangsúlyozza, 

hogy az ezredfordulót követően vizsgált a gyermekek motorikus próbaeredményekkel 

jellemzett fizikai teljesítménye jelentősen gyengébb, mint 20-25 évvel korábban vizsgált 

kortársaiké. Relatív testzsírtartalmuk szignifikánsan nagyobb és gyakran már kritikus is. 

A különbség nem csupán abból ered, hogy az időben fiatalabb minták mindössze 5-6% 

rendszeresen sportoló gyermeket és serdülőt tartalmaztak (mivel nem volt több!). A há-

rom független eredmény tartalmi kapcsolata azonban logikus és szükségszerű, de arra 

természetesen egyetlen kapcsolati mérőszám sem ad felvilágosítást, hogy melyik lehet-

séges ok vagy magyarázat súlya jelentősebb. A Sághi és munkacsoportja (2000) által ki-

emelt ülőéletmód, a nagyobb testzsírtartalom és a gyengébb (vagy már kifejezetten 

gyenge) fizikai teljesítmény közös alapra hozása nem „eretnekség”, hanem inkább 
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szükségszerű. Már korábban hangsúlyoztuk, hogy e tünet-együttes nem magyar spe-

cifikum, de a geográfiai lokalizációtól és a gazdasági fejlettségtől függetlenül igaznak 

fogadjuk el Bouchard (2000) megállapítását: A hosszú ideig fennálló túlsúly, elhízottság 

és a nagyon mérsékelt szív-vérkeringési és légzőrendszeri állóképesség külön-külön is 

bizonyított kockázati tényező a későbbiekben kialakuló kardio-vaszkuláris betegségek 

tekintetében. A két állapot együttes fennállása esetén a kockázat nem számtani, hanem 

mértani sor szerint növekszik, vagyis jelentősen nagyobb. 
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2. fejezet. IRODALMI ÁTTEKINTÉS 

 

Bevezetés 

 A gyermekfejlődés tanulmányozása sem mentes a napjainkban még bizonyítható 

metodikai korlátoktól és a vizsgálók érdeklődési köre is több szempontból korlátozó té-

nyező. A folyamat időtartama egy további, olyan tényező, amely gyakran arra sarkalja a 

kutatókat, hogy ne az egész folyamatot elemezzék, hanem „csak” valamilyen tekintet-

ben kitüntetett életkorban (életszakaszban) jellemző folyamatokat és korfüggő változá-

sokat tárjanak fel. 

A szemléző egyik nehéz feladata, hogy a gyakran időben, geográfiai régióban, 

antropológiai eredetben és főleg a vizsgáltak életmódjában (rendszeres fizikai aktivitá-

sában) is különböző csoportok jellemzői közül kiválasszák az általánosan jellemzőt és 

elkülönítsék a spontán biológiai fejlődés hatásaként megjelenő többletet a környezeti 

hatások következtében kialakulótól. 

 E fejezetben a rendelkezésre álló tanulmányok között nem tettünk különbséget a 

vizsgálati elrendezés alapján (hosszmetszeti vagy keresztmetszeti). A szakmai szempon-

tok alapján meggyőző elemszámú vizsgálatok eredményeinek összefoglalásával elsősor-

ban a direkt és részben az indirekt tartalomra koncentráltunk. 

 

2.1 A szomatikus fejlődés jellegzetességei 

A gyermekek és a serdülők többsége nem csupán méreteiben, testarányaiban, 

arcvonásaiban stb., de növekedési, fejlődési és érési tempójában is hasonlít szüleihez. 

Ez a többé-kevésbé nyilvánvaló hasonlóság a szülőktől örökölt gének hasonlóságát (de 

nem teljes azonosságát) is tükrözi (Cargill et al., 1999). A vizsgálat céljai és kérdési is-

meretében ezt a genetikai és fenotipikus hasonlóságot nem elemezzük, adottnak tekint-

jük. A gének által örökített növekedési mintázat kifejeződését azonban a neuro-endokrin 

szabályozás nagyon összetett mechanizmusain keresztül a környezeti tényezők jelentő-
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sen módosíthatják (Katzmarzyk et al., 1999). A környezet hatásai azonban nem minden 

tulajdonság vagy jelleg érvényre jutásában egyforma erősségűek. A humán genom (gén-

térkép) meghatározása után az is nyilvánvaló, hogy a külső környezet növekedési és 

érési előretartást (akcelerációt) vagy kedvezőtlenebb helyzetben lemaradást (retardációt) 

eredményező tartós hatásaira érzékenyebben „válaszolnak” azok az antropometriai jel-

lemzők és jellegek, amelyek öröklésmenete poligénes (azaz, több gén határozza meg az 

adott tulajdonságot). Valójában kicsi vagy nem is mérhető a környezeti hatások jelentő-

sége az iris szinének kialakulásában, viszont meghatározó lehet a külső környezet sze-

repe például a testösszetételben vagy a fizikai teljesítőképességben (Bouchard 2000). 

(Az ember génkészletének általános és markáns változásai az egymást követő gene-

rációk sorában kevésébé jellemzők, mivel a kialakult mutációk többsége letalis, tehát a 

megváltozott tulajdonság nem is örökíthető.) 

 A növekedés, a fejlődés és az érés folyamatának szabályozásában együttható 

külső tényezők között napjainkban meghatározó jelentősége van 

 • a táplálkozásnak (Bates, 2001) 

 • és a rendszeres fizikai aktivitásnak (Campbell et al., 2001). 

 A megfelelő táplálkozás nem csupán a mennyiségi igények kielégítését jelenti 

(ez Magyarországon az ezredfordulót követően elméletileg nem lehet általános és valós 

hatás), hanem magában foglalja a rendszeres és a biológiai igényekhez mindenben 

igazodó fehérje- (esszenciális aminosav), vitamin- és ásványianyag-bevitelt is. Ilyen 

megközelítés után sajnos még napjainkban is sok –különböző becslések szerint 250-350 

ezer, vagy még ennél is több– a nem megfelelően táplált gyermek vagy serdülő (Mészá-

ros et al. 2006a, Zsákai és Bodzsár, 2007). A táplálkozási anomáliák hatásainak elem-

zése módszereiben sajátos, és önálló vizsgálatot igényelne. 

 A fizikai aktivitás mennyisége és minősége tekintetében hazánkban, ha lehet, 

még kedvezőtlenebb a helyzet. Malina és munkatársai (2004) megfogalmazása szerint 

az egészséges és kiegyensúlyozott gyermekfejlődést stimuláló fizikai aktivitás (elsősor-

ban aerob intenzitású munkavégzés) napi gyakorisággal minimálisan 60 perc. Kedve-

zőbb azonban, ha a terjedelem eléri a másfél órát! Újabban nem az időtartamot, hanem 

az alapanyagcserét meghaladó kalória bevitelt tekintik meghatározónak a szakemberek 

(National Center for Health Statistics, 2006). E javaslat szerint: (napi energia felvétel – 

alapanyagcsere) : 2 hányadot kellene fizikai aktivitásra fordítani. Gyermekeink többsé-
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gének fizikai aktivitása ezt az időtartamot vagy javasolt kalória felhasználást meg sem 

közelíti (Sághi et al., 2002, Frenk és Mészáros, 2002, Mészáros et al. 2006). 

 A fentiek ismeretében az is nyilvánvaló, hogy a környezeti tényezők folyamatos 

változása következtében a csupán 15-20 évvel korábban végzett országosan reprezenta-

tív vizsgálatok eredményeit nem használhatjuk fenntartás nélkül referenciaként az ez-

redfordulót követően. Nem az egészséges gyermekfejlődés általános menete, hanem a 

környezet hatásainak függvényében a jellemző sebességviszonyok (az érettségi stádi-

umok kialakulása, a növekedési lökés kezdete és időtartama stb.) változhatnak meg még 

ilyen rövid idő távlatában is (Susanne és Bodzsár, 1999). Életünk során sem a morfo-

lógiai, sem a funkcionális változások dinamikája nem egyenletes, így az antropometriai 

és működési dinamika-változások alapján lehet az egyén életének különböző periódusa-

ira hivatkozni, ilyen alapon jelölhetők ki az életszakaszok. Nem paradoxon, ha külön-

böző tulajdonságok dominanciája alapján szakaszolunk. Az egyes fejlettségi vagy érett-

ségi stádiumok kezdete és időtartama is kisebb-nagyobb mértékben eltérő lehet. Más 

alapú lehet a növekedés, a fejlődés és az érés gyermekorvosi, pedagógiai, pszichológiai, 

humánbiológiai stb. megközelítése. 

 Szükségszerűen utalni kell a biológiai éréssel kapcsolatban a megelőző 

fiziológiai történésekre is. Az 1990-es évek elején befejezett reprezentatív növekedés-

vizsgálat eredményei szerint (Eiben et al. 1992) Magyarországon a leányoknál a me-

narche medián (az első menstruáció időpontjában a naptári életkor) 12,8 év, a fiúk cso-

portjában az oigarche (az első spontán pollúció) medián 13,9 év. Érdekes módon az érés 

mediánja, az értékelhetően különböző környezeti hatások ellenére sem változott jelen-

tősen hazánkban. Az érést megelőző időszakban a testmagasság és a testtömeg válto-

zásával leírt testi fejlődés menete nemenként nagyon hasonló (Eiben et al., 1992, Faludi 

et al., 2005, Zsidegh et al, 2007). A méretátlagok statisztikai azonossága azonban nem 

jelenti szükségszerűen a testi felépítés, a testösszetétel és a funkciók nemenként hason-

ló fejlődésmenetét is. 

 

2.2 A mozgatórendszer változása 

A gyermekek növekedésében és egészséges fejlődésmenetében tehát mindig fel-

ismerhető több-kevesebb szabályszerűség, annak ellenére, hogy az egyes részek válto-

zási sebességében, sőt növekedési irányában (például a pubertáskori zsírvesztés a fiúk-
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nál) is eltérések regisztrálhatók. Az 1. ábrán a Scammon (1930) által leírt (nem a meg-

jelenés időpontja, hanem alapvetően a tartalma alapján), klasszikusnak tekinthető 4 fej-

lődési trend látható. A folyamatok szemléltetése szükségszerűen tartalmaz egyszerűsíté-

seket és általánosításokat is. Az ábrán feltüntetett görbék is általános trendeket (irá-

nyultságokat és sebességváltozásokat) jelölnek, amelyektől egyéni eltérések termé-

szetesen előfordulhatnak. A legközelebb talán akkor állunk a valósághoz, ha a többséget 

jellemző irányultságokat bemutató vonalakat különböző szélességű sávoknak tekintjük. 

Azt is tudnunk kell, hogy e sávok szélessége az életkor függvényében is változik, tehát 

a képzeletbeli határoló vonalak sem párhuzamosak 

 

1. ábra. A szervrendszerek növekedésének Scammon (1930) által leírt négy alaptípusa a 
fiatal felnőttkori állapot százalékában kifejezve (1 = a reproduktív szervek, 2 = az ál-

talános fejlődésmenet, 3 = az idegrendszer, 4 = a nyirokrendszer fejlődésmenete). 
 

 Az ábrán a 2-es számmal jelölt irányultság mutatja be a passzív és az aktív moz-

gatórendszer, valamint a legtöbb belső szerv növekedésének, fejlődésének és funkcioná-

lis érésének biológiai korfüggését. Mint ismeretes, az ember csontrendszere 806 csonto-

sodási magból (centrumból) fejlődik ki. Ezek közül 120 található a koponyán, 101 a csi-

golyákban, 140-140 a felső és alsó végtagon. A csontosodási magok megjelenésének 

időbeni sorrendjét elsősorban az endogén (öröklött) tényezők határozzák meg. A cson-

tok növekedési és érési sebessége ezzel szemben több külső tényezőtől is függ (Tanner 

et al., 1981, Kibertis et al., 2000). A csontfejlődés egyes szakaszai a leányoknál rövi-
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debb ideig tartanak, mint a fiúknál. A fiúk végső csontméretei viszont általában megha-

ladják a leányokét. A csontrendszer korfüggő változása oly mértékben meghatározott és 

emberfajtánként is általános, hogy ezen az alapon (csontéletkor) a biológiai fejlettség (a 

biológiai életkor egy lehetséges becslése) a szükséges pontossággal jellemezhető. A 

csontnövekedés folyamatának érdekes sajátossága, hogy a csöves csontoknál és az üre-

get körülzáró lapos csontoknál a csontképzés és a csontbontás a pubertás végéig pár-

huzamosan folyik (például: a koponyatérfogat növekedése, a csöves csontok vastago-

dása, a velőüregek növekedése stb.), de a pubertás idejére a legtöbb primer csontosodási 

mag összeolvad a szekunderrel (Zanchetta et al., 1995). 

A csontok hosszúsági növekedése még a posztpubertásban is folytatódik, de a 

sebessége a korábbiakhoz viszonyítva lényegesen kisebb. Ezzel szemben a vastagsági 

növekedés továbbra is intenzív. Ez a vastagsági és csontsűrűség növekedés az egyik 

összetevője a pubertást követő testtömegbeli növekedési lökésnek. A csontnövekedés 

egyik összevont jellemzője a testmagasság korfüggő változása. Az életszakaszonként el-

térő sebességviszonyokat szemléletesen érzékelteti az a megfigyelés, mely szerint a ne-

mi érettség kialakulásakor (leányok: 12,8, fiúk: 13,9 éves kor) a testmagasság az abszo-

lút méretek jelentős különbözőségétől függetlenül eléri vagy már meg is haladja a fel-

nőttkori méret 95%-át (Mészáros és Mohácsi1987a, Mészáros et al., 2006). A csontnö-

vekedés menetének és sebességének antropometriai jellemzésére általában a humerus és 

a femur condylusainak méretváltozása a jellemző adat. Eiben és munkatársai (1971), va-

lamint Mészáros és Mohácsi (1983) nagy elemszámú vizsgálatában a csontnövekedés 

nemenkénti mintázata sem különböző a prepubertásban. A növekedési lökést megelőző 

intenzív szélességi növekedés azonban a leányok csoportjaiban közel egy évvel koráb-

ban jelentkezik. 

 A csontnövekedés mennyiségi és sebességviszonyai mellett napjainkban a gaz-

daságilag fejlett országokban egyre gyakrabban tanulmányozzák a fiatalok csontsűrűsé-

gét. Az általánosan jellemző hipoaktivitás egyik következménye, hogy már a tizenéves 

kor második felében (nem ritkán még korábban is!!!) értékelhető gyakorisággal tapasz-

talható a fiziológiásnál kisebb csontsűrűség, annak ellenére, hogy a kalcium- és fosz-

fátion, valamint a D-vitamin bevitel, továbbá az endokrin szabályozás oldaláról a csök-

kent csontdenzitás nem magyarázható (Schell, 2006). Ezek az eredmények szemlélete-

sen bizonyítják a rendszeres fizikai aktivitás pozitív, a szomatikus fejlődést stimuláló 



 14 

(szinte reguláló) hatásait (Bouchard, 1997, Ekelund, 2007). A rendszeres fizikai ak-

tivitás jelentősége a legjobban azzal szemléltethető, hogy ingerei következtében az idős-

kori oszteoporózis következményei jelentősen csökkenthetők, fiatalabb korban (például 

50-60 éves kor között) akár gyógyszeres kezelés nélkül kivédhetők, vagy a kialakult 

állapot stabilizálható. 

 Napjainkban már szinte tankönyvi evidencia a hipoaktív életmód és a kisebb (a 

biológiailag kívánatosnál kisebb) csontsűrűség direkt összefüggése, vagyis a csontfejlő-

dés és az életmód (benne a rendszeres fizikai aktivitás) kapcsolata nem a méretváltozá-

sok alapján bizonyítható elsősorban. Nem ellentmondás tehát, ha Rowland (2005) 

gondolatmenet alapján azt állítjuk, hogy az egyre gyakoribb fiatal felnőttkori oszteopo-

rósis „gyermekbetegség”, vagyis a pre- és posztpubertásban jellemző hipoaktivitás 

egyik következménye, mivel lényegében elmarad a pubertás idejére megkívánt csúcs a 

csontdenzitás növekedésében. Az izomszövet sajátossága, hogy a külső környezet rend-

szeres és adekvát ingereire tömeg- és funkciógyarapodással reagál. A mozgatórendszer 

passzív részének prepubertáskori relatív fejlettségével szemben a harántcsíkolt izmok 

ekkor még jelentős morfológiai és funkcionális változás előtt állnak (Fukunaga et al., 

1997). A pubertás előtt a harántcsíkolt izmok tömege (a rendszeresen nem sportolóknál) 

a teljes testtömegnek csupán 33-35%-a, a posztpubertásban ez az arány már eléri vagy 

gyakran meghaladja a 40%-ot (Janssen et al., 2000). A leányoknál a posztpubertáskori 

és felnőttkori izomtömeg és izomerő között kisebb a különbség, mint a fiúknál. 

Amennyiben a rendszeres edzések hatására kialakuló izomhipertrófiától és az eb-

ből eredő funkció-kiteljesedéstől eltekintünk, az izomrendszer spontán fejlődéséből (az 

izomrendszeren belüli és kívüli tényezők együttes hatásai) származó életkorfüggő telje-

sítménytöbblet a következőkkel magyarázható (Rowland, 2005). 

• Az egyedfejlődés folyamán növekszik a kontrakcióban részt vevő kereszthidak száma. 

A leglátványosabb ez a változás a serdülési növekedési lökés és a pubertás idő-

szakában (Petersen et al., 1999). Az újabb szarkomerek az izom-in átmenetnél ala-

kulnak ki. 

• A posztpubertásban a kontrakció szempontjából kedvezőbbé válik az elmozduló szö-

vetek viszkozitása. 

• Az izomrendszer növekedése és a citoplazmatikus enzimrendszerek aktivitása az 

igénybevétel mellett az izmok beidegzésének is a függvénye. A motoros idegek 
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ingerületvezetésének sebessége és az időegység alatt áthaladó akciós potenciálok 

száma korfüggően nő, de a tónusos és fázisos izomcsoportok esetében nem azonos 

mértékben. 

• Az izmok glikogéntartalma is nő az életkor függvényében. A 12 éves fiúknál 54 mmol 

× kg-1, a nem edzett felnőtt férfiak izmában a glikogéntartalom nagyobb, 85-90 

mmol × kg-1 (Thomas et al, 2000). Ezzel szemben a rendszeres edzéssel kialakított 

glikogénraktár mennyisége már a posztpubertásban is meghaladhatja a 140-160 

mmol × kg-1-ot. 

• Az izomban keletkező tejsav mennyisége még a posztpubertásban is kevesebb, mint a 

felnőtteké. Bar-Or (1987) és Van Praagh (1998) vizsgálatai szerint, még maximá-

lis intenzitású munkavégzés esetén is ez csak a felnőttkori adat 65-70%-a. Nem 

tisztázott egyértelműen, hogy a mérhető szérum tejsavszint a laktát turnover (a 

termelés és a felhasználás egyenlege) vagy az effektív tejsavtermelés következ-

tében kisebb. Az sem kizárt, hogy mindkét mechanizmus szerepet játszik a je-

lenség létrejöttében. 

 Az izomrendszer spontán tömegnövekedése nem csupán mintázatában, hanem 

elsősorban abszolút tömegében és a növekedés sebességében nemenként kissé eltérő a 

pubertás kezdetéig (Malina 1986). Az 5-12 éves kor közötti abszolút izomtömeg növe-

kedés nemenkénti különbsége átlagosan 2-4% közötti. Elsősorban a radiológiai vizsgá-

latok tanúsága szerint azonban a fiúk nagyobb izomtömegéhez nem társul vastagabb 

izomsejt vagy az izomsejt átmérők gyorsabb növekedése (Hood, 2001). A szerzők a na-

gyon mérsékelt nemenkénti különbségeket elsősorban környezeti hatásként értelmezik, 

és a különbségben csak másodlagos a szabályozási differencia. Az izomrendszer poszt-

pubertáskori, jelentős, spontán morfológiai és funkcionális gyarapodásáért viszont el-

sősorban az endokrin reguláció változásai tehetők felelőssé (Rowland 1996, 2005), de a 

testi felépítés és a kialakítható relatív izomtömeg közötti kapcsolat is szignifikáns. A 

vastagcsontú, atlétikus morfológiai alkat érzékenyebb az izomtömeg fejlesztését célzó 

edzéshatásokra, míg a vékonycsontú, gracilis konstitúció esetén a kialakítható izomtö-

meg növekedés általában kisebb. Ez a humánbiológiai összefüggés nem jelenti azonban 

azt, hogy nyúlánk, ektomorf testi felépítés esetén nincs jelentősége és hatása az erősítő 

programoknak. Az ilyen embereknél az izomrendszer morfológiai jellemzőkkel leírható 

alkalmazkodása valóban kisebb, de az izmok funkcionális jellemzőiben (például a kont-
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rakciók sebességében, az izom ingerlékenységében, ezáltal az izom teljesítményében) 

bizonyítható az edzéshatás. 

 Szerencsés konstitúció esetén, továbbá a rendszeres edzések egyik hatásaként a 

relatív izomtömeg (a testtömeg százalékában kifejezett izomarány) már a posztpubertás-

ban is elérheti a teljes testtömeg 48-50%-át is. Az izomtömeg túlzott növelésének 

azonban több kontraindikációja is megfogalmazható. A prepubertáskorúak csoportjai-

ban az erősítő programok rendszeres alkalmazása még nem javallt (American Academy 

of Pediatrics, 2001). A pubertást követően az izomtömeg-növelés fiziológiai alapjai már 

kialakultak, de mindig szem előtt kell tartanunk az edzés vagy a program alapvető cél-

jait (Rowland, 2005). Nem kizárt, hogy egy-egy fiatalnál még 52-54% izomtömeg is 

könnyen kialakítható lenne, de kérdés az, hogy szükség van-e az adott sportág eredmé-

nyességéhez ilyen (az életkort is figyelembe vevő), szélsőségesen nagy izomtömegre. 

További kérdés az is, hogy a kardio-vaszkuláris rendszer funkcionális állapota bizto-

sítja-e a megnövekedett izomtömeg szükséges vérellátását. Egy megfontolandó adat: Az 

olimpiai és világbajnokságokon már hosszú évtizedek óta kifejezetten eredményes, ma-

gyar, férfi, kajakozók és kenuzók átlagos, relatív izomtömege „csupán” 47-49% közötti, 

az 50%-ot meghaladó relatív izomtömeg az egyedi vagy éppen kivétel (Mészáros et al. 

2001). 

 

 2.3 A morfológiai alkat változása 

 Az allometrikus csontfejlődés másik mérhető következménye a testalkat (konsti-

túció) jellemző változása kisgyermekkortól fiatal felnőttkorig. Amíg a pubertás idején a 

gracilitás (nyúlánkság, ektomorfia) fokozódása a jellemző (a hossznövekedés dominan-

ciája miatt), a nemi érést követően a testarányok a kerekdedebb (nem kövérebb!), sze-

rencsés esetben a robusztusabb irányba változnak mindkét nemben. Ez a testalkat-mó-

dosulás elsősorban a csontok vastagsági és szélességi méretváltozásával hozható kap-

csolatba. A testalkat posztpubertás-kori változásának iránya az emberfajtákhoz való tar-

tozástól független. Az emberfajták között csak a mennyiségi viszonyokban ismerhető 

fel kisebb-nagyobb differencia (Mészáros et al. 2002). 

 A morfológiai alkat becslésének több szakirodalmilag elfogadott lehetősége van. 

Hazánkban az antropometriai szomatotípus (Carter és Heath 1990) és a növekedési típus 

(Conrad 1963) meghatározása a leggyakrabban alkalmazott eljárás. A módszerek tech-
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nikai részletei és az alapvető értelmezési vezérfonal magyar nyelven megtalálható Bod-

zsár (1999) és Mészáros (1990) munkáiban. A két jellemzés eredményei (alapvetően a 

megközelítés különbözősége miatt) kisebb-nagyobb mértékben eltérőek lehetnek. Bod-

zsár (2000) közlése szerint a leányok és a fiúk kisgyermekkori szomatotípusa nagyon 

hasonló, de a 6-12 éves kor közötti változási irányok és sebességek nemenként eltérőek. 

A leányoknál a kezdeti centrális típus mezo-endomorf irányba módosul, míg a fiúk 

csoportjaiban az ekto-mezomorf változási irány a jellemző. 

 Az utóbbi években végzett vizsgálatok tanúsága szerint (Mészáros et al. 2003) a 

növekedési típust bemutató indexek genetikai meghatározottsága lényegesen erősebb, 

mint a szomatotípusé (tehát ebben a jellegben a környezeti hatások szerepe kisebb sú-

lyú), továbbá a növekedési típus és a természetes mozgásformákkal jellemezhető fizikai 

teljesítmény kapcsolata az egyedfejlődés időszakában szignifikáns, az együttjárás erő-

sebb, mint e jellemzők szomatotípus komponensekkel bizonyítható korrelációja (Tatár, 

2004). A módszerrel nyert tapasztalatok összefoglalását itt ismertetjük: 

a/ A metrikus (nyúlánksági) index -lévén relatív jellemző- esetében nem beszélhetünk 

az alapadatokéhoz hasonló (pl. testmagasság, testtömeg) növekedési lökésről . Az 

viszont megállapítható, hogy a metrikus index évenkénti sorában egy szinte sza-

bályos, de másodfokú görbével jellemezhető korfüggés bizonyítható, 13 éves kori 

csúcsponttal. Az index átlaga 13 éves korban a legnegatívabb, vagyis a morfoló-

giai alkat ekkor a legnyúlánkabb. Ezt követően fiatal felnőtt korig a gracilitás ér-

tékelhető csökkenése a jellemző. 

b/ A plasztikus index (a csont-izomrendszeri fejlettség egy valid mutatója) esetében 

(miután az adat abszolút érték) meghatározhatók gyorsabb és lassabb növekedési 

időszakok. A plasztikus index növekedése 12-15 éves kor között nagyon intenzív, 

de az évenkénti változás és az ezzel társuló funkcionális többlet 7-18 éves kor kö-

zött szignifikáns. A plasztikus index növekedésének intenzív periódusaira a szeku-

láris trendnek 15-25 év távlatában nincs bizonyítható hatása (Mészáros et al., 

2006, Zsidegh et al., 2007) Megfigyelhető az is, hogy az arányváltozások szem-

pontjából kritikus 13 éves kor a csont-izomrendszeri fejlettség szempontjából is 

kitüntetett, de nemenként jelentősen eltérő tartalommal. A fiúk csoportjában éppen 

ebben az életkorban kezdődik az intenzív csont-izomrendszeri változás, a leányo-

kéban pedig ez 13 éves korra már szinte be is fejeződött (Uvacsek, 2005). A leá-
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nyoknál az életkor függvényében következetesen nagyobb plasztikus indexben a 

fiziológiás mennyiségű zsírakkumuláció szerepe sem elhanyagolható. 

c/ A gyermekeknél és serdülőknél tapasztalható különböző mértékű leptomorfia a növe-

kedés sajátos tényezőire utaló fejlődési tendencia, melyet az egyéni ingadozás el-

lenére az egészséges gyermekek többsége követ. Összefügg a fej-törzs-végtagok 

jól ismert, és szinte minden e témában megjelent tankönyvben megjelent arányvál-

tozásának menetével, de önálló, eddig számszerűen nem ismert információkat is 

hordoz. A pubertás előtt közel arányos termet- és testtömegbeli gyarapodáshoz 

képest rendkívül szemléletesen differenciál a két nem sajátos jelleggörbéje. A met-

rikus index korosztályonként várható értékeinek sorából kiderül, hogy a felszínes 

hasonlóság ellenére milyen markáns eltérés van a leányok és a fiúk testarányainak 

korai és posztpubertás-kori fejlődésmenetében (Szmodis et al., 2004). 

d/ A plasztikus index életkoronkénti változása mind a passzív, mind az aktív mozga-

tórendszer fejlettségét jellemzi. A funkcionális állapot tekintetében már ismételten 

beigazolódott: A jobb fizikai teljesítmény nagyobb plasztikus indexszel jár együtt 

és megfordítva (Szmodis et al., 2004, Faludi et al. 2005). 

e/ A két mérőszám együttes értelmezése a tapasztalatok szerint megbízható képet ad az 

alkatfejlődés több kérdésére a vizsgált korosztályokban. El kell fogadnunk, hogy a 

növekedési típusok életkorfüggő jelleggörbéje (a nemenként különböző másodfo-

kú változás) egymástól időbelileg és térbelileg is független mintákon igazolódott, 

vagyis nem mintafüggő jelenség, hanem valódi szabályszerűség, amely az egy-

mást követő gyermeknemzedékeknél nagyon hasonlóan ismétlődik. 

 A morfológiai alkat és a csontfejlődés direkt kapcsolata napjainkban még nem 

bizonyított, viszont a testi felépítés és a relatív csonttömeg összefüggése szignifikáns. A 

két szélső értéket képviselő, vagyis a nyúlánk, gracilis, valamint a kerekded, piknikus 

konstitúcióhoz mindkét nemben és minden életkori szakaszban értékelhetően kisebb re-

latív (a testtömeg százalékában megadott) csonttömeg társul, mint például az atléti-

kushoz (Szőke, 1995). 

A csontfejlődés sajátossága, hogy gyermek- és serdülőkorban a testtömeghez vi-

szonyított nedves csonttömeg nagyobb, mint felnőttkorban (Zanchetta et al., 1995). A 

relatív csonttömeg korfüggő csökkenése szinte lineáris. Nem ritka, hanem inkább általá-

nos, hogy egy 6-7 éves gyermek testtömegében a csont aránya 21-22%, míg felnőtt 
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korban ez az érték már csak 15-17% (Pápai, 2000). A fiúk és férfiak relatív csonttömege 

minden vizsgálható életkorban kismértékben nagyobb, mint a leányoké vagy a fiatal 

felnőtt nőké (Szmodis et al., 1987, Faulkner et al., 1993). A korcsoportokat jellemző át-

lagok körüli szórások általában nagyok. 

 Hasonlóan a korábbiakban leírtakhoz napjainkban módosult a morfológiai alkat 

(mint öröklött jelleg) és a fizikai aktivitás együttes értelmezése is. A pontosabb meg-

ítélés érdekében egymás után rendezünk három hazai eredményt. 

(1) A Központi Statisztikai Hivatal közlése szerint (Sághi et al. 2002) az utóbbi két évti-

zedben a magyar gyermekek és serdülők rendszeres fizikai aktivitása szignifikán-

san csökkent, napjainkban már az iskoláskorúak meghatározó többsége hipoaktív. 

(2) Uvacsek (2005) bizonyította a morfológiai alkat 20 év alatti jelentős linearizálódását 

a 10-18 évesek korcsoportjaiban. A két vizsgálat eredménye sajnos nem független 

egymástól. 

(3) Faludi és munkatársai (2005a), egy csupán 4 éves hosszmetszeti vizsgálatban bizo-

nyították, hogy a morfológiai alkat nyúlánkságának fokozódása a rendszeres fizi-

kai aktivitással csökkenthető vagy teljes mértékben kivédhető. 

 

2.4 A testösszetétel változása 

A testösszetétel kifejezés több tudományterületen használt fogalom, az emberi 

test egészén belül az egyes összetevők és testanyagok (fehérjék, víz, ásványi anyagok, 

stb.) vagy szövetek egymáshoz vagy a teljes testtömeghez viszonyított arányát jelöli. A 

kérdésfeltevés függvényében különbség lehet abba, hogy egy-egy tudományterület mely 

összetevő abszolút vagy relatív mennyiségének elemzésére fektet nagyobb hangsúlyt 

(Deurenberg és Deurenberg-Yap, 2003). 

 A fejlődéstanban fokozott a jelentősége a fehérjék, az ásványi anyagok és a víz 

korfüggő változásának. A humánbiológiai és az egészségszempontú megközelítésben a 

zsírszövet teljes tömeghez viszonyított aránya az általánosan vizsgált jellemző, míg pél-

dául a sportantropometriában a zsírszövet mennyisége mellett, jelentősége van az izom-

szövet arányának is. 

 Mivel a testösszetétel az élő szervezeten belül közvetlenül nem mérhető, a 

becslésre különböző eljárások alakultak ki. Metodikailag az egészségszempontú és a 

sportantropometriai megközelítés áll közelebb egymáshoz, az alapvető különbség lénye-
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gében a kritikus mennyiségek és arányok meghatározásában (tehát az eredmények értel-

mezésében) feltételezhető. 

 Az utóbbi 15-20 év alatt a zsírszövet mennyisége (korcsoportonkénti, fejlődési 

stádiumonkénti átlaga vagy aránya) éppen az életmód (mint külső, környezeti hatás) je-

lentős változása következtében megnőtt az iskoláskorúak és a felnőtt korcsoportok 

mintáiban egyaránt. Fejlődéstani alaptétel, hogy a test relatív zsírtartalma a születés után 

csökken. Ezt követően a pubertás kiteljesedéséig a zsírtartalom mindkét nemben nő, de 

nem egyforma mértékben (Ailhaud és Hauner, 1998). A zsírakkumuláció alapvetően az 

ösztrogén hormonok dominanciája miatt a leányoknál nagyobb. A test zsírtartalma nor-

mál fejlődésmenet mellett a posztpubertásban stabilizálódik. Lohman (1992) ajánlása 

szerint a leányok csoportjaiban a konstitúció okozta kisebb-nagyobb individuális vari-

abilitás mellett az optimális testzsírtartalom 21-25%, a fiúkéban 15-16% közötti. Nem 

feledhető, hogy a normál fejlődésmenet feltételezi a rendszeres fizikai aktivitást is. 

Sajnos ez a testi fejlődést stimuláló és a raktárzsír mennyiségét csökkentő hatás az utób-

bi 15-20 évben a magyar gyermekek és serdülők többségénél kiesett, vagyis az energia 

bevitel és -felhasználás teoretikus egyensúlya megbomlott. Súlyosabb, tehát lehetséges 

következményeiben is kritikusabb esetekben a csökkent energia-felhasználás, fokozott, 

a biológiai igényeket jelentősen meghaladó energia-bevitellel társul. 

 E hatások együttes következménye az, hogy napjainkban Magyarországon a 7-

18 éves és átlagos fizikai aktivitású (az átlagos fizikai aktivitás itt = hipoaktivitás) fiúk 

relatív testzsírtartalmának átlaga 19-20% (ez az értéktartomány Szabó közlése szerint 

1977-ben 16-17% volt, a testnevelési osztályosoké pedig 14-15%), a hasonló korú leá-

nyoké pedig 24-26% (Prókai et al., 2005, Mészáros et al., 2006a, Uvacsek 2005, Pho-

tiou et al., 2008). Az életmódváltozás további következménye az, hogy a normál fejlő-

désmenetben jellemző pubertáskori zsírvesztés (a test abszolút és relatív zsírtartalma 

időlegesen kevesebb lesz) még hosszmetszeti vizsgálatban sem bizonyítható. Napjaink-

ban a folyamatos zsírnövekedés a jellemző már ilyen fiatal korban is (Uvecsek et al., 

2007). A markáns zsírnövekedés kezdete ma már nem is szakaszolható, az elhízottság 

nagy gyakorisága az általános iskola első osztályában ugyanúgy jellemző, mint a puber-

tást követően (Prókai et al. 2005, 2007). 

 A nagyobb testzsírtartalom átlag indirekt hatása többek között az, hogy a túlsú-

lyos vagy kifejezetten elhízott gyermekek, serdülők vagy fiatal felnőttek aránya meg-
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nőtt. Frenkl és Mészáros (2002) valamint Photiou és munkatársai (2008) megfigyelése 

szerint a túlsúlyos és obes fiatalok aránya napjainkban Magyarországon megközelíti a 

30%-ot. Ezzel szembeállítható Ilyés 1980-ra vonatkozó adata, amikor a túlsúlyosak és 

elhízottak együttes relatív gyakorisága nem érte el a 15%-ot sem (Ilyés 2001)! Ismétel-

ten hangsúlyozzuk: Nem a kövérségre vezető gén gyakorisága nőtt meg a populációban 

(ugyanis ilyen gén vagy allél mai ismereteink szerint nem létezik), hanem az életmód 

változott a gyermekfejlődés és a testösszetétel szempontjából egyaránt kedvezőtlenül. A 

környezet hatásaira irányítja a figyelmünket a kritikus testzsírtartalom családi halmo-

zódása, amely eredendően nem a genetikai hasonlóság (fokozott érzékenység) következ-

tében jött létre. Amennyiben a családban mindkét szülő túlsúlyos vagy elhízott, a gyer-

mekek több mint 80%-a nagy valószínűséggel kövér lesz. Ha csak az egyik szülő obes, 

az életmódhatás a gyermekek 50%-ánál érvényre jut. Érdekes és egyben figyelmeztető, 

ha a szülők testösszetétele nem kritikus, a gyermekek között 12-15% a túlsúlyosak és 

elhízottak aránya (Bouchard 2000). 

 Természetesen a 19-20% (fiúk), vagy a 24-26% (leányok) átlagos testzsírtarta-

lom is sok (főleg a markáns szórások figyelembe vétele után), de alapvetően riasztó és 

már társadalmi szintű beavatkozást igényel a veszélyeztetettek nagy gyakorisága. Az is-

kolai testnevelés lehet egy prevenciós eszköz, de lehetőségei olymértékben korlátozot-

tak, hogy önmagában nem jelenthet megoldást. A gyermek- és serdülőkorban vagy a 

felnőttkorban hosszabb ideig fennálló túlsúly vagy obesitas sok betegség rizikófaktora 

vagy rosszabb esetben közvetlen oka. A kóros működések ismertetése a terjedelmi kor-

látok miatt sem lehet e fejezet feladata, ezért a lehetséges példák riasztóan gazdag so-

rából Graham és Mariani (2000) nyomán csupán néhányat emelünk ki: 

• magas vérnyomás és a társuló szív-vérkeringési betegségek (érelmeszesedés, 

vénás keringési zavarok, stb.), 

• alveoláris hipoventilláció, 

• zsírmáj, 

• cukorbetegség, 

• epekőbetegségek, 

• izületi elváltozások különböző típusai, 

• menstruációs zavarok nőknél, csökkent szérum androgén szint és ennek minden 

funkcionális következménye férfiaknál, 
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• daganatos megbetegedések különböző típusai, 

• pszicho-szomatikus betegségek különböző típusai, stb. 

 A depózsír nagy vagy éppen kritikus mennyisége új megvilágításba helyezi az 

izom- és csonttömegnél korábban leírtakat is. A túlsúlyosak és obesek relatív izom- és 

csonttömege vagy relatív aerob teljesítménye a számítás logikájából eredően (relatív 

izomtömeg = a kilogrammban megadott izomtömeg × 0,01 testtömeg-1) szükségszerűen 

kisebb, mint a normál testzsírtartalmúaké. Ez azonban nem minden esetben jelenti azt, 

hogy az abszolút mennyiségek is kisebbek, még akkor sem, ha a relatív jellemző kri-

tikusan kicsi vagy éppen már a kóros tartományban van (Eisemann és Malina, 2000, 

Mohácsi et al., 2003). 

 A humánbiológia és a kinantropometria gyakorlatában általánosan alkalmazott 

eljárás az, hogy az egyén vagy a csoport jellemzőit az érvényes és valid referenciákhoz 

való hasonlítás után minősítjük. Ez az eljárás célravezető lehet olyan tulajdonságok és 

jellegek esetében, amelyek érvényre jutásában a környezet hatásainak szerepe kisebb. 

Szem előtt kell tartanunk azonban, hogy az egymást követő emberi generációk ilyen jel-

lemzőiben is bizonyítható kisebb-nagyobb különbség (Burgmeijer és van Wieringen, 

1998, Tóth és Eiben 2004, Pápai et al., 2007). A jelenség összefoglaló neve: nemzedéki 

változás (általánosan elfogadott, latin-angol kifejezéssel: szekuláris trend), amely a hu-

mánbiológiai tartalma mellett azt is sugallja, hogy a referencia adatokat meghatározott 

időszakonként fel kell újítani. 

 A direkt összehasonlítás nem elfogadható eljárás például a testtömeg vagy a test-

összetétel egyes jellemzőinek értelmezésekor. A korábban leírtak alapján szinte nyílván-

való, hogy például a relatív testzsírtartalom 2006-ban jellemző, nemenkénti vagy kor-

csoportonkénti átlagait (vagyis a biológiailag meghatározott fejlődésmenetet) a környe-

zeti hatások (többlet energia bevitel, hipoaktivitás, stb.) jelentősen torzítják. Ilyen ala-

pon nem minősítenénk például kritikusnak egy 12 éves leány 28% relatív testzsírtar-

talmát, hiszen a népességet jellemző átlaghoz nagyon közeli az egyénre jellemző becs-

lés. 

A félreértelmezés súlyosabb formája a másik véglet, amikor egy 10-11 éves le-

ány 17% relatív testzsírtartalmát kevésnek (soványságnak, vagy éppen kóros sovány-

ságnak) ítéljük és tömeggyarapodást (hízást) javaslunk, pedig egészséges gyermekeknél 

még a 10%-nál kevesebb relatív zsírtömeg sem okoz növekedési, fejlődési, érési vagy 
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éppen funkcionális retardációt (Thomis et al, 2000). Hasonló tartalmú példák hozhatók 

a relatív izomtömeg alapján is. 

 A testösszetétel mutatóinak minősítésekor tehát nem a népességet jellemző átlag 

és szórás (vagy a percentilisek) a referencia, hanem a normál (szabályozottságában in-

takt) biológiai fejlődés következtében kialakult, az emberi faj különböző korú és nemű 

csoportjaira jellemző állapot. A testösszetétel mért vagy becsült jellemzőinek értelme-

zésekor is követhető az a terhelésélettanban kialakult elv, mely szerint a fizikailag aktív 

(de nem a sportedzésben résztvevő vagy élversenyző) minták izom- és zsírtömege te-

kintendő referenciának. 

 

2.5 A motorikus fejlődés jellegzetességei 

 A motorikus teljesítmény és teljesítmény-változás jellemzésére különböző pró-

bákat vagy jobb esetben próbarendszereket alkalmazhatunk. Valójában nincs általáno-

san elfogadott, és ami fontosabb általánosan alkalmazott próbarendszer. A végrehajtan-

dó feladatok eltérőek a pályavizsgálatok és a laboratóriumi vizsgálatok alkalmával is. A 

tesztelés „dilemmája” azonban mindkét elrendezésben fennáll. A korrekt jellemzés fel-

tétele lenne a kor függvényében változatlan feladat alkalmazása. Ezzel szemben Malina 

és munkatársai (2004) nagyobb fontosságot tulajdonítanak az életkornak megfelelő fela-

dat végrehajtás elemzésének és minősítésének. További javaslatuk az, hogy a direkt tel-

jesítmény-jellemzők mellett, azonos időben szükséges lenne elemezni a mért fizikai tel-

jesítmények élettani és neuro-muszkuláris bázisának változását is. Talán nem meglepő 

azonban, ilyen komplex hosszmetszeti vizsgálat eredményeiről még az idézett szerzők 

sem számoltak be 2008-ig. Az irodalmi áttekintés jelen fejezetében a disszertáns sem te-

het mást, mint alkalmazza a tulajdonságonkénti (próbaeredményenkénti) bemutatást és 

nemenkénti összehasonlítást. 

 A vizsgálatok egyik következetes eredménye az, hogy nincs statisztikai vagy 

„csupán” szakmai szempontok alapján különbség a 6-11 éves leányok és fiúk a rövid 

ideig tartó teljesítményeinek középértékei között (Tomkinson et al., 2003) és a teljesít-

ményváltozás korfüggése mindkét nemben lineáris. A szerzők direkt módon nem minő-

sítik a mért teljesítményeket, de hangsúlyozzák, hogy az iparilag fejlett társadalmak 

alapvetően „toxikusak” a rendszeres fizikai aktivitással szemben. Az eredmények isme-

retében azt a következtetést is megfogalmazzák, hogy az egymást követő gyermeknem-
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zedékek rövid ideig tartó fizikai teljesítménye kisebb mértékben különbözik egymástól, 

mint a hosszabb futásokban tapasztalt. 

 Wedderkopp és munkacsoportja (2004) a dán gyermekek mindkét nemben na-

gyon gyenge, és nemenként hasonló kardio-respiratorikus állóképességét a testösszetétel 

korábbiakban jellemzőhöz viszonyított különbségeivel és a változásokat indukáló élet-

móddal hozza kapcsolatba. Kérdőíves vizsgálatuk eredménye azt is bizonyítja, hogy a 

6-12 éves gyermekek meghatározó többsége alapvetően elutasítja a csupán néhány perc 

időtartamú folyamatos terhelést is. 

 Malina (2007) az amerikai gyermekek fizikai teljesítményét elemezve arra a kö-

vetkeztetésre jutott, hogy a gyermek érdeklődésére „bízott” fizikai aktivitás-választás 

nem hozta meg a bevezetéskor várt eredményt. Az iskoláskorúak fizikai teljesítőképes-

sége és a próbaeredmények korfüggő változási sebessége évtizedről-évtizedre csökken, 

a krónikus gyermekbetegségekkel jellemzett egészségi állapotuk romlik. A szerző a rek-

lámra fordított milliárdok helyett csak a valódi aktivitást tartja elfogadhatónak. 

 McNaughton és munkatársai (1996), továbbá Ekblom és munkacsoportja (2006) 

a dekádonkénti fizikai teljesítmény csökkenést számszerűsítik is. A különböző távú fu-

tásokkal jellemezve az „aerob fitness” csökkenése kisebb (2-4% közötti) a prepubertás-

korú mintákban, de már 7-9% közötti a pubertáskorúaknál és a posztpubertásban. A 

szerzők felvetik annak a lehetőségét is, hogy a vizsgált gyermekek nem tudnak vagy 

nem is akarnak a lehetséges maximum közelében teljesíteni. 

 Photiou és munkatársai (2008) a magyar, átlagos fizikai aktivitású gyermekek ál-

lóképességét az 1200m futás próbában elért időeredmények alapján minősítették. A 3 

kör teljesítéséhez szükséges időtartam átlagosan 30s-mal volt hosszabb az ezredforduló 

után, mint a 70-es évek közepén. A Pápai vezette munkacsoport (2007) húsz éves meg-

figyelési periódusban hasonlította össze a jászsági gyermekek kézi szorítóerejét és a Co-

oper-próbában elért teljesítményét. Függetlenül a próbák jellegétől az eredmény lesújtó, 

a 2004-es mintában a középértékek minden elemezett korcsoportban szignifikánsan 

rosszabbak voltak, mint az 1983-as vizsgálatban. 

 A különböző kontinenseken tapasztalt egybehangzó eredmények és a szekuláris 

növekedési változások ismeretében Malina, Bouchard és Bar-Or (2004) felveti a kér-

dést: (1) A gyermekek és serdülőkorúak csoportjaiban meghatározható-e olyan méret, 

testarány és testösszetétel konstelláció, amely kedvező vagy optimális a fizikai teljesít-
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mény szempontjából? Mivel erre vonatkozóan vizsgálat napjainkig még nem ismeretes, 

a szerzők második kérdése is inkább elméleti, mint gyakorlati. Vagyis: (2) Amennyiben 

igen, tehát létezik egy optimális konstitúció, akkor ez módosul-e a szekuláris növeke-

dési változások eredményeként? 

 Érdekes gondolatmenet olvasható a bemutatottakkal kapcsolatosan T. Rowland 

(2005) egyik könyvében. A szerző alapnak tekinti azt a megfigyelését, mely szerint a 

nem sportoló gyermekek fizikai és élettani teljesítménye (a pubertás kiteljesedéséig) 

szoros kapcsolatban van a test méreteivel. Rowland a szinte minden országban bizonyí-

tott szekuláris növekedési változásokat valamint a fizikai teljesítőképesség csökkenését 

egy lehetséges, de valójában paradox párhuzamba állítja Sartorio és munkatársai (2002) 

eredményei alapján. Az intenzív fizikai terhelés csökkentheti a növekedési hormon és 

főleg az IGF-1 szekréciót. Elméletileg tehát nem kizárt, hogy napjaink gyermekeinek 

magasabb termete és nagyobb testtömege (ezt a szakirodalom a nemzedéki változás kö-

vetkezményének ítéli) a rendszeres fizikai stressz alóli felszabadulás következménye. A 

fejezet végén azonban Rowland is megvilágítja a hamis alapról induló következtetés 

tarthatatlanságát. Borer (1995) összefoglaló munkáját idézve hangsúlyozza: Vitán felül 

áll és általánosan bizonyítottnak tekintendő, hogy a rendszeres fizikai aktivitás több is-

mert és napjainkban még ismeretlen mechanizmuson keresztül stimulálja a gyermekek 

növekedését, fejlődését és érését, valamint az egyén hosszú távra kialakuló egészségvé-

delme nem a rendszeres fizikai aktivitással, hanem csak az intenzívebb sportedzéssel 

biztosítható. 

 A gonádérés (a nemi mirigyek méret és működésváltozása) egyéni időpontja 

(alapvetően a külső környezet stimuláló vagy fékező hatásai következtében) a fizioló-

giás tartományon belül is nagyon különböző lehet, de áttételes következményeinek jelen-

tőségén ez nem változtat. Az érettség különbözősége természetesen megjelenik a test mé-

reteiben és arányaiban is. Bizonyítottak a különbségek a korán, átlagos (a mediánhoz 

közeli időpontban) és későn érő gyermekek testmagasságában és testtömegében is, an-

nak ellenére, hogy a fiatal felnőttkort jellemző adatokban nincs értékelhető különbség 

(Roche és Gou, 2001, Bodzsár 2003). Az érés függvényében kialakuló testösszetétel vál-

tozások jelentősek a depózsír mennyiségében és a sovány testtömegben (LBM) is. Ez 

utóbbi a férfiak mintáiban általában nagyobb, mely különbséget a kisebb zsírakku-

mulációval magyaráznak a vizsgálók. Az érés hatásai azonban jelentősek a csontden-
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zitás változásában is és az izomarány növekedésében is (Martin et al., 1997, Fukunaga 

et al., 1997). A funkcionális állapot tekintetében már többször igazolódott, hogy az éret-

tebb gyermek fizikai és élettani teljesítménye általában nagyobb, mint hasonló naptári 

korú, de biológiailag még éretlenebb kortársaiké (Szmodis et al., 1987a, Kemper és van 

Mechelen, 1995, Pápai, 2000). 

Egyértelműen nem tudunk állást foglalni abban a kérdésben, hogy a pubertás 

idején jellemző nagyobb élettani és fizikai teljesítményben a morfológiai vagy a funkcio-

nális változások jelentősége nagyobb-e. Armstrong és Welsman (2000) azt hangsúlyoz-

za, hogy a „kiszolgáló szervrendszerek” tömeggyarapodásának és funkcionális fejlődé-

sének eredményeként az abszolút aerob teljesítmény több mint kétszeresére nő mindkét 

nemben 6 és 12 éves kor között. Mivel a testtömegre vonatkoztatott oxigénfelvétel a 

megjelölt 6 év alatt lényegesen nem változik, az aerob teljesítmény növekedése valójá-

ban arányos a méretváltozásokkal. Az allometrikus exponens tehát 1,0 vagy egységhez 

nagyon közeli. A pubertás alatti és az azt követő, nemenként eltérő sebességű aerob tel-

jesítmény változás is szoros kapcsolatban van a sovány testtömeg növekedésével (Arm-

strong és Welsman, 2001). Doré és munkatársai (2000, 2001) szignifikáns méret-telje-

sítmény kapcsolatot írtak le a maximális anaerob teljesítmény korfüggését illetően. A 

prepubertáskori változás sebessége kisebb, mint a pubertában jellemzőé, de mindkét 

életszakaszban az anaerob teljesítmény fejlődése nagyobb, mint amelyet a méretválto-

zások önmagukban magyarázhatnak. Weyand és munkacsoportja (2000) az tartja fon-

tosnak a teljesítményváltozásban, hogy a növekedés folyamatában a mozdulatgyorsaság 

és a generált erő részesedése nem azonos a mérhető anaerob teljesítmény növekedésé-

ben. Mindkét összetevő korfüggése szignifikáns, gyermekkorban a végeredmény szem-

pontjából kevésbé hatékony lépés szám nő gyorsabban, a közvetlen prepubertásban a 

lépések hossza, míg a pubertásban és a posztpubertásban a generált erő nagysága az 

elsődleges meghatározó. 

 

 2.6 Az irodalmi adatok ismeretében megfogalmazott következtetések 

i. A konszenzus szintjén egybehangzó a vizsgálók véleménye abban, hogy a megjelölt 

életkori tartományok következetesen biológiai alapú életkort jelentenek. A bioló-

giai életkor meghatározásának gyakran etikai korlátai is lehetnek, becslésüket (pl. 

a Tanner 1962-ben által leírt kategóriákat) sok esetben a vizsgáltak biológiai fej-
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lettsége (fejletlensége) zárja ki. A biológiai fejlettség morfológiai korral történő 

jellemzésre csak néhány országban állnak rendelkezésre a szükséges és érvényes 

referenciák. 

ii. A biológiai fejlődés individuális variabilitása változónként különböző szélességű tar-

tományt eredményez, de a fiziológiás fejlődésmenet soha nem eredményezhet kri-

tikus vagy éppen már egészség-kockázatot jelentő testarányt vagy testösszetételt. 

iii. A mozgásfejlődés időviszonyai sokkal pontosabban feltártak, mint a motorikus telje-

sítmények fejlődésmenete. 

iv. A hasonló tulajdonságokat feltételező fizikai és élettani teljesítőképesség becslésére 

még egy országon belül is különböző próbákat vagy próbarendszereket alkalmaz-

nak a vizsgálók. Ez lényegében kizárja az összehasonlíthatóságot és korlátozza az 

értelmezést is. 

v. A mért teljesítményeket gyakran élettani „produktumként” interpretálják az elemzők 

annak ellenére, hogy ezek csak az adott pillanatban jellemző fizikai tulajdonságok. 

vi. Nincs egyetértés abban sem, hogy melyik gyermeket vagy csoportot tekinthetjük fi-

zikailag aktívnak vagy éppen már sportolónak. Az egymáshoz viszonyítás (pl.: ak-

tív és nem aktív, aktív vagy aktívabb) az esetek többségében nem megfelelő alap. 

vii. Az életmódváltozás következtében a népességet jellemző testösszetétel átlagok, el-

sősorban a relatív zsírtömeg és a testtömeghez viszonyított izomarány nem meg-

bízható referenciák. 

viii. A fizikai teljesítőképesség egyik meghatározójában (a maximális, abszolút oxigén-

felvételben) nem bizonyítható a nemzedéki változás. A generációnként különböző 

fizikai teljesítményeket a mérhető munkavégzés kisebb hatásfoka, azaz az oxigén 

felhasználás kevésbé gazdaságos volta magyarázza. 

ix. A nagyon hasonló naptári kor ellenére csak abban lehetünk biztosak, hogy a vizsgált-

jainknál a biológiai érettség esetleges különbözősége kezdetben még nem lehet je-

lentős értelmezési szempont, viszont az utolsó 2 adatfelvétel időpontjában már ez 

a hatás is figyelembe veendő. 
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3. fejezet. CÉLKITŰZÉSEK, KÉRDÉSEK ÉS HIPOTÉZISEK 

 

 3.1 A vizsgálat célja és a megválaszolandó kérdések 

 Gyorsan változó társadalmunk több jellemzője eredményez fokozott, de „csak” 

később (lehet, hogy évtizedek után) érvényre jutó kockázatot. A társadalmi változások 

sebessége jelenleg olyan gyors, hogy a növekedés és a fejlődés teljes időtartamát átfogó 

hosszmetszeti vizsgálat során is értékelhetően módosulhat a hatótényezők száma és re-

latív súlya is. Ez a tény indokolná a keresztmetszeti adatfelvételen alapuló jellemzést, 

mivel időigénye kisebb. A korfüggő változások sebességének jellemzése viszont kizáró-

lagosan longitudinális vizsgálatot igényel, de még néhány év távlatában sem lehetünk 

bizonyosak a hatótényezők változatlanságában. 

 A vizsgálat célja: jellemezni az általános iskola alsó tagozatába járó leányok és 

fiúk testi fejlődését, testösszetételük és motorikus teljesítményeik korfüggő változását 

és mintázatát. 

 Megválaszolandó kérdések: 

a/ Van-e különbség a prepubertás-korú leányok és a fiúk testméreteinek és 

morfológiai alkatának változásában a megfigyelési periódus 3,5 éve alatt? 

b/ Van-e nemek közötti különbség a tápláltsági állapotot bemutató mérőszá-

mok abszolút értékeiben és korfüggésében? 

c/ Van-e különbség a motorikus próbaeredményekkel jellemzett fizikai teljesít-

ményekben és a teljesítmény-változások sebességében? 

d/ Van-e nemek közötti különbség a szomatikus jellemzők és a teljesítmény-

jellemzők statisztikai kapcsolatában? 

 

3.2 Hipotézisek 

 A testméretek és a morfológiai alkat nemenkénti változására vonatkozóan gaz-

dag a tudományterület hazai és nemzetközi irodalma. Egybehangzó a vizsgálók vélemé-
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nye abban, hogy korai gyermekkorban a leányok és a fiúk testmagasságának és testtö-

megének átlagai között nincs értékelhető differencia (Eiben et al., 1992; Nevill et al., 

1998; Malina et al., 2004). Kissé eltérő a konklúzió a morfológiai alkat korcsoporton-

kénti hasonlósága és változási iránya tekintetében. Carter és Heath (1990) összefoglaló 

munkájának tanúsága szerint a 7-12 éves leányok antropometriai szomatotípusa inkább 

endo-mezomorf, míg a fiúké ugyanebben az életkori tartományban ekto-mezomorf. 

Mindez független a különböző emberfajtákhoz való tartozástól, az adatfelvétel időpont-

jától és a vizsgáltak fizikai aktivitásától. 

 Az első kérdésünkre megfogalmazott hipotézisünk: Az antropometriai alapada-

tok csoportonkénti átlagainak nemek közötti különbözőségét mi sem feltételezzük, de a 

méretek (és ebből eredően a testarányok) hasonlósága függvényében a nullhipotézist 

kiterjesztjük a morfológiai alkat jellemzőire is. Ennek valószínűségét többek között az 

is indokolja, hogy munkánkban a testarányok jellemzésére a depózsírtól valójában füg-

getlen mérőszámokat alkalmazunk. 

 A leányok és a fiúk szomatikus fejlődésének hormonális szabályozásában jelen-

tős időbeni differenciák ismeretesek (Felig et al., 1995; Mauras, 1995). A hormonális 

szabályozás különbségei természetesen megnyilvánulnak a testösszetétel jellemzőiben 

is. Az nemenkénti átlagok különbözősége így joggal feltételezhető (hiszen éppen a ha-

sonlóság vagy a statisztikai azonosság igényelne magyarázatot), de a tápláltsági állapot 

változásának a sebességében a két szervezet metabolizmusa közötti különbség elvárá-

sunk szerint, főleg a nagyon fiatal életkor miatt még nem jelenik meg. A regressziós 

egyenesek meredekségét (a regressziós konstanst) e hosszmetszeti vizsgálatban egyfor-

mának feltételezzük. 

 A motorikus teljesítmények és teljesítmény-változások már nem vezethetők le 

kizárólagosan a korábbiakban megfogalmazott szabályozási analógia ismeterében. Ter-

mészetesen nem vitatjuk Malina (1984) több oldalról alátámasztott megállapítását, mely 

szerint a nem sportoló (de aktív) gyermekek fizikai teljesítménye és teljesítmény-válto-

zása elsősorban a méretváltozások függvénye, tehát indirekt módon ez is szabályozási 

végeredmény. Megítélésünk szerint azonban tekintetbe kell vennünk az elemzett cso-

portok fizikai aktivitásbeli differenciáit is, hiszen az egészséges biológiai szabályozás is 

csak megfelelő mennyiségű és gyakoriságú inger esetén juthat érvényre. Feltételezésünk 

az, hogy a vizsgált leányok inkább hipoaktívak, mint a fiúk (pedig ők sem aktívak), te-
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hát a nemenkénti átlagok különbözősége mellett a fiúk motorikus fejlődése lesz gyor-

sabb a 7 adatfelvételt tartalmazó vizsgálatban. 

 Malina (1984) gondolatmenete valójában kivetíthető a szomatikus jellemzők fi-

zikai teljesítményt növelő vagy éppen csökkentő hatásaira is. Bizonyított az is, hogy a 

fizikailag aktív gyermekek és serdülők mintáiban -az életkor függvényében- jelentősen 

növekvő szomatikus jellemzők és a motorikus teljesítmények korrelációja szoros (Mé-

száros et al., 1986), a közös varianciák meghaladják az 50%-ot. A vizsgáltjaink fizikai 

aktivitásának ismeretében hipotézisünk: Ebben az összehasonlításban a testalkati muta-

tók és a fizikai teljesítmények korrelációja legfeljebb csak laza, és a nemek közötti kü-

lönbségek sem lesznek jelentősek. 

 

 3.3 Korlátozó tényezők 

 A humánbiológiai vizsgálatokban is általános eljárás, hogy a népességet jellem-

ző, elemezni kívánt tulajdonságokat meghatározott szempontok szerint kialakított minta 

jellemzői alapján írjuk le. A minta kialakításának több szempontja lehet, de általános 

alapelv, hogy a népesség minden egyedének azonos esélye legyen a mintába kerülésre. 

 A Nyíregyházán tanuló 1. osztályos, teljes gyermek népességnél végzett adatfel-

vételre mi sem vállalkozhattunk. A korlátot nem elsősorban a vizsgálat időigénye és a 

végrehajtás objektív feltételei jelentették. 

 A megjelenése óta már többször kiegészített Helsinki Nyilatkozat (WMA, 1996) 

vonatkozó előírásai értelmében csak azokat a gyermekeket vizsgálhattuk, akiknek szülei 

írásban hozzájárultak, és a gyermek is (önként) vállalta a részvételt. A gyermekek, szü-

lők, és az iskolák készséges együttműködése ismeretében ez a tényező csak minimális 

mértékben csökkentette az elméletileg lehetséges elemszámot. 

 Az elemzésben a motorikus teljesítmények értékelése is cél volt, így tekintettel 

kellett lennünk a próbák azonos körülmények közötti végrehajtásának feltételeire is. Ez 

az objektív körülmény már mintegy 30%-kal csökkentette a lehetséges vizsgáltak körét, 

amely a 3,5 év során még kiegészült a különböző okok (gyakori hiányzás, lakóhely- 

vagy iskolaváltoztatás, fiatalabb vagy idősebb naptári kor, stb.) következtében „elvesz-

tett” gyermekek számával. 

 A 11 iskolában vizsgált 186 leány és 195 fiú, 2003-ban a Nyíregyházán tanuló 7 

évesek közel 35%-t jelenti. 
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4.4 Adottnak tekintett tényezők 

 A vizsgálat tervezésekor törekedtünk arra, hogy a mért adatok összhangban le-

gyenek célkitűzéseinkkel, ennek ellenére legyen módunk és adatunk a megalapozott 

összehasonlításokra is. Hasonló gondolatmenet alapján döntöttünk a motorikus próbák 

kiválasztásakor. Szem előtt tartottuk, hogy a vizsgáltjaink elsősorban gyermekek és fel-

adatuk nem az „adatszolgáltatás”. A motorikus próbák kiválasztásakor figyelembe vet-

tük a végrehajtás időigényét, a leolvasás objektív voltát, továbbá azt, hogy a választott 

próbarendszer mért eredményei a változó környezeti tényezőktől függetlenül értelmez-

hetők legyenek. 

A jelen disszertációban a metrikus és plasztikus index depózsír függetlenségét, 

továbbá a relatív testzsírtartalom alkalmazott becslésének és a testtömeg indexnek a 

validitását nem elemeztük. 

 A mért és a számított változók eloszlását ebben a munkában szintén nem ele-

meztük, elfogadtuk azt, hogy megfelelő elemszám esetén ezek valóban normális vagy a 

normálishoz közeli eloszlásúak. 
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4. fejezet. ANYAG ÉS MÓDSZEREK 

 

 Bevezetés 

 A vizsgálat tervezésekor és szervezésekor a Helsinki Nyilatkozat (WMA, 1996) 

non-invazív, humán adatfelvételre vonatkozó előírásait követtük. Az érintett iskolák 

igazgatóinak és testnevelő tanárainak hozzájárulását követően a szülőket levélben meg-

kerestük. Ismertettük a vizsgálat célját és menetét és írásban kértük az egyik szülő (el-

tartó) hozzájárulását az adatfelvételhez. Nyomatékosan felhívtuk a szülők (eltartók) fi-

gyelmét arra, hogy a vizsgálatban való részvétel önkéntes, ezért a gyermekek semmi-

lyen juttatást nem kapnak, továbbá az írásban leadott belegyező nyilatkozatot a vizsgálat 

bármely szakaszában következmények nélkül visszavonhatják. Amennyiben a szülő 

hozzájárulása ellenére a gyermek az adatfelvételt bármely okból megtagadta, nála a 

vizsgálatot befejezettnek tekintettük. A kinantropometriai vizsgálathoz a területileg ille-

tékes Tudományos Etikai Bizottság hozzájárulása nem szükséges. 

 

 4.1 Vizsgált személyek 

 Nyíregyházán 22 általános iskola működik. Az 2007/2008. tanévben a tanulók 

összlétszáma a 11300 fő. Az önkormányzat illetékesei által rendelkezésre bocsátott adat 

szerint a 2002/2003. tan-évben 1414 gyermek kezdte meg tanulmányait. 

 Az antropometriai és motorikus teljesítmény vizsgálatot a város 11 általános is-

kolájában végeztük el évenként két alkalommal 2003 és 2006 között. A 11 iskola közül 

kettő fenntartója az egyház. Az első vizsgálatot szervezési és technikai okok következté-

ben az 1. tanév 2. félévében végeztük. Az adatfelvétel időpontjának meghatározásakor a 

motorikus próbák felvétele érdekében igazodnunk kellett a várható időjárási viszonyok-

hoz is. A vizsgálatot minden tanév októberének első felében és áprilisának második fe-

lében végeztük összesen 7 alkalommal. Az antropometriai adatfelvétel és a motorikus 

teljesítmény vizsgálat között maximum 5 nap telt el. 
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Városunkban a földrajzi lokalizáció következtében is, a lakosság nemzetiségi és 

etnikai összetétele alapján is heterogénabb, mint az országos átlag. Az antropológiai 

eredet különbözőségére visszavezethető, torzító tényezők kiküszöbölésére a roma (ja-

pán, arab stb.) származású gyermekek adatait ebben az elemzésben nem dolgoztuk fel, 

noha a vizsgálatukat elvégeztük. A mintába kerülés további feltétele volt a 7,51-8,50 év 

közötti naptári életkor az első vizsgálat alkalmával, valamint a motorikus próbák végre-

hajtására való alkalmasság. A mintában testnevelésből felmentett, gyógytestnevelésre 

vagy könnyített testnevelésre utalt gyermek az első adatfelvétel alkalmával nem volt, 

noha néhányuk testösszetétele ezt indokolta volna. Az eredeti testnevelési besorolás 

azonban a gyermekek egészségi állapotának (elsősorban testösszetételének) változása 

következtében néhány esetben módosult. Amennyiben ők vállalták a további részvételt, 

vizsgálatukat elvégeztük. 

 A teljes minta 196 leány és 205 fiú kinantropometriai jellemzőit tartalmazza, 

amely a teljes tanuló létszám több mint 28%-t jelenti. 

 A vizsgálatba bevont iskolák nevét és néhány, az értelmezés szempontjából fon-

tos jellemzőjét az 1. táblázatban foglaltuk össze. 

 
1. táblázat. A közreműködő iskolák 

 
Iskola Lokalizáció Óra Tanár 
Benczúr Gyula Általános Iskola lakótelep 5  tanító* 
Hunyadi János Általános Iskola lakótelep 5 tanító 
Zelk Zoltán Általános Iskola belváros 5 tanító és szak 
Arany János Általános Iskola és Gimnázium lakótelep 12 szaktanár 
Kodály Zoltán Általános Iskola belváros 6 tanító és szak 
Vécsei Károly Általános Iskola belváros 5 tanító 
Gárdonyi Géza Általános Iskola kertváros 5 tanító 
Jókai Mór Általános Iskola belváros 6 tanító 
Evangélikus Általános Iskola belváros 5 tanító 
Apáczai Csere János Gyakorló Általános Iskola lakótelep 5 Szak 
Kertvárosi kertváros 5 tanító 

*═testnevelés műveltségi területen végzett tanító 

A táblázat Óra oszlopában az iskolai ciklusonkénti (10 munkanap) testnevelés óraszá-

mok szerepelnek. 

 

 4.2 Alkalmazott módszerek 

 A növekedés és a tápláltsági állapot (testösszetétel) jellemzésére a következő 

antropometriai adatokat regisztráltuk az iskolák orvosi szobájában: testmagasság, test-
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tömeg, vállszélesség, a nyugodt kilégzést követően mért mellkasszélesség és mellkas-

mélység, alkarkerület, kézkerület, a test jobb oldalán felvett biceps-, triceps-, lapocka-, 

csípő- és mediális lábszárredő. 

 Az összehasonlíthatóság érdekében a vizsgálat alkalmával a Nemzetközi Bioló-

giai Program (Weiner és Lourie, 1969) eljárási ajánlásait követtük. Előzetesen hitelesí-

tett, Sieber-Hegner (Svájc) gyártmányú antropométert és medencekörzőt, acél mérősza-

lagot, digitális kijelzésű és minden vizsgálat előtt kalibrált személymérleget (a leolva-

sás pontossága: 0,1 kg) és Lange-típusú (USA) bőrredő-mérő kallipert használtunk (a 

leolvasás pontossága: 0,5 mm). Az ismételt vizsgálatok alkalmával a mérőeszközt nem 

változtattuk. Az antropometriai adatfelvételt minden alkalommal, gyakorlott és azonos 

vizsgáló végezte. 

  4.2.1 A morfológiai alkat jellemzése 

 Az alkattípus, a testi felépítés újabban alkalmazott vizsgáló módszereit az antro-

pometriai adatok ismeretén alapuló eljárások alkotják. A metodikai lehetőségek relatíve 

széles választékából kérdéseink megválaszolására a Conrad (1963) által javasolt, leíró 

módszert választottuk. A német humánbiológus két fejlődési irány mentén jellemzi a 

testi felépítést, vagy ahogy ő nevezete a növekedési típust. Conrad az egyes típusvál-

tozatokat és a gyakorlatban lényegesen gyakrabban előforduló átmeneti vagy kevert 

morfológiai alkatváltozatokat a testméretekből levezetett indexekben foglalta össze. A 

különböző alkatvariánsokat, a testarányokat jellemző metrikus indexből és az adott ará-

nyokhoz társuló, a mozgatórendszeri fejlettséget bemutató plasztikus indexből derék-

szögű koordináta-rendszer alakítható ki, amelyben az így jellemzett egyedi variánsok, 

vagy a csoportokat bemutató középértékek pontokat alkotnak. A kétdimenziós elren-

dezésből adódik a módszer eredményeinek könnyebb (például a szomatotípus kompo-

nensekhez viszonyított) értelmezhetősége, valamint a szükséges ábrákon a szórások 

(vagy más variabilitási mérőszámok) feltüntetésének a lehetősége. 

 A metrikus index a mellkas légzési középállásban mért átmérőinek (szélességé-

nek és mélységének) a test-magassággal korrigált lineáris függvénye (kerekdedségi mé-

rőszáma). A számított mellkas ellipszisek validálásuk folyamatában az egész test pikno-

morf (kerekded) vagy leptomorf (nyúlánk, aszténiás) tulajdonságaira jellemzőnek bizo-

nyultak (Szmodis et al. 1976). A metrikus index értékei adják a koordináta rendszer füg-

gőleges dimenzióját. 
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 Conrad (1963) eredeti gondolatmenete értelmében (szükségesnek tartotta a nők 

és férfiak azonos pozícióját a koordináta rendszerben) a nők és a férfiak metrikus indexe 

különböző algoritmusok alapján számítható. Mivel kérdéseink között a leányok és a fi-

úk növekedési típusának összehasonlítása is szerepel, a leányok metrikus indexét mind-

két algoritmus alapján meghatároztuk. A statisztikai analízisbe csak az azonos eljárással 

nyert adatokat vontuk be. Conrad nomografikus számítási menete helyett, a pontosabb 

és gyorsabb regressziós módszer alkalmazása mellett döntöttünk. A metrikus index a 

következő testméretek és konstansok alapján számítható: 

 
MIX leányok = 0,185MMG + 0,17MKS – 0,0365TTM – 2,71 

 
MIX fiúk = 0,1625MMG + 0,13MKS – 0,0418TTM – 0,4245 

 
Az egyenletben: MIX = metrikus index, MMG = mellkasmélység, TTM = testmagas-

ság, MKS = mellkasszélesség (mindhárom adat centiméterben). A nomografikus 
és az egyenlettel számított indexek korrelációja: 0,999. 

 
 A plasztikus index a csontozatra és az izomzatra jellemző három mérőszám arit-

metikai összege. 

 
Plasztikus index = vállszélesség + alkarkerület + kézkerület 

 

 Ebben a rendszerben a plasztikus index értékei a koordináta rendszer vízszintes 

tengelyén jelennek meg, de számos kérdésfeltevés esetén a plasztikus index önmagában 

is megbízható humánbiológiai jellemző lehet. 

 A két tulajdonság együttes értelmezése alapján a következő alkatvariáns típusok 

és átmeneti kategóriák különíthetők el: 

 Leptomorf-hipoplasztikus testi felépítés, amelyben a kifejezetten nyúlánk, gra-

cilis (de nem kóros értelemben aszténiás) konstitúcióhoz abszolút és relatív értelemben 

egyaránt az átlagosnál értékelhetően gyengébb (kisebb plasztikus indexszel leírható) 

mozgatórendszeri fejlettség társul. A típus előfordulása egészséges gyermekek között 

általában ritka. 

 Metromorf-hipoplasztikus konstitúció, melyben a morfológiai alkat nyúlánksága 

átlagos (a biológiai fejlettségi stádiumra jellemző), de a személy mozgatórendszerének 

állapota elmarad a korosztályt jellemzőtől. E típus elfordulása gyakoribb a hipoaktív 

gyermekek csoportjaiban. 
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 Piknomorf-hipoplasztikus testi felépítés. A morfológiai alkat kerekded és egyben 

hízásra hajlamos, ennek ellenére a csont-izomrendszer fejlettsége jelentősen elmarad az 

átlagostól. A típus előfordulása az egészséges gyermekek között ritka, de szélsőséges 

hatások biológiailag eredményeként nem kizárt. 

 Leptomorf-normoplasztikus konstitúció, amelyben a lieáris testi felépítéshez át-

lagosan fejlett mozgatórendszer társul. Bizonyos labdajátékok fiatal képviselői között e 

konstitúció gyakoribb. 

 Metromorf-normoplasztikus testi felépítés. A statisztikai normális eloszlásból 

eredően ez a legnépesebb kategória, amelyben a konstitúció nyúlánksága is és a csont-

izomrendszeri fejlettség is átlagos, vagyis az adott korcsoport gyermekeinek többségét 

jellemzi. 

 Piknomorf-normoplasztikus testi felépítés. A testarányok kerekded dominanciája 

a jellemző, de a mozgatórendszeri fejlettség átlagos. Ez a növekedési típus egyre gya-

koribb az iskoláskorúak csoportjaiban. 

 Leptomorf-hiperplasztikus testalkat. A típus elméleti és gyakorlati előfordulása 

is ritka, de nem kizárt. A testarányok alapján nyúlánk konstitúcióhoz kifejezetten fejlett 

mozgatórendszer társul. A rendszeresen sportoló fiatalok jellemző testi felépítése, de 

nem minden sportágban. 

 Metromorf-hiperplasztikus konstitúció. A felnőtt sportolók testalkata, melyben a 

testi felépítés átlagos vagy átlagoshoz közeli, de a csont és az izomrendszer a domináns 

testösszetevő. Előfordulása a több éve rendszeresen edző gyermek-sportolók között is 

számottevő. 

 Piknomorf-hiperplasztikus testalkat. A gyermekek mintáiban ritka típus, a fel-

nőtt élversenyzők között azonban gyakoribb. A testi felépítésre a mélységi méretek ab-

szolút és relatív dominanciája jellemző, de ehhez a szerkezethez jól fejtett mozgatórend-

szer társul. 

 A testi felépítés és a testarányok az egyedfejlődés folyamatában szükségszerűen 

módosuló jellegek, ennek megfelelően viszonyítási alapként a Conrad-féle alkatindexek 

valid életkori standardjai használhatók. Ilyen hazai referencia rendelkezésre áll Szmo-

dis és munkatársai (1976), Mészáros és Mohácsi (1987), valamint Mészáros és munka-

társai (2006) munkája nyomán. A növekedési típus szigorú és szabályos másodfokú 

életkorfüggése lehetőséget biztosít a morfológiai alkat előrejelzésére is. Szükséges kie-
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melni, hogy a növekedési típus csont-izomrendszeri fejlettséget bemutató mérőszáma (a 

plasztikus index) a prepubertáskorban és a pubertásban szorosan korrelál a biológiai 

fejlettséggel és a motorikus teljesítményekkel (Mészáros et al. 1986). 

 A tápláltsági állapot jellemzésére kiszámítottuk a testtömeg indexet (BMI). 

 
BMI = testtömeg (kg) × méterben mért testmagasság-2 

 

 Az egyénileg kritikus BMI értékek Cole és munkatársai (2000) javaslatai szerint 

határozhatók meg, a vizsgálat időpontjában jellemző BMI és a 0,01 év pontossággal 

megadott naptári életkor függvényében. 

  4.2.2 A test zsírtartalmának becslése 

 A testösszetétel kétkomponensű becslésére Parízková (1961) kalliper-metriás 

eljárását alkalmaztuk. A testtömeg százalékában kifejezett testzsírtartalom (F%) számí-

tása: 

 
F% = [LN (szumma 10 bőrredő)] × 13,059 – 40,462 

 

 Az eljárás eredményeként a relatív testzsírtartalom jelenik meg, a második kom-

ponens (a sovány, tehát csak az esszenciális zsírt tartalmazó testtömeg) további számítás 

eredménye: testtömeg – zsírtömeg. 

 A becsléshez szükséges nemenkénti és korcsoportonként szumma redő értékeket 

(az eredeti Parízková -1961- táblázatot) és a becslés menetét a melléklet 2. táblázata tar-

talmazza. 

  4.2.3 A motorikus teljesítőképesség jellemzése 

 A motorikus teljesítőképességet Szabó (1977) javaslatait követve a 30m futás, a 

helyből távolugrás, a kislabdahajítás, a 400m futás és a Cooper (1970) által a kardio-

respiratorikus állóképesség jellemzésére javasolt, 12 perces, járás-futás próbákban elért 

eredmények ismeretében elemeztük. A próbák kiválasztásakor tekintetbe kellett ven-

nünk azt is, hogy a feladat bonyolult technikai komponenseket ne tartalmazzon (lévén 

vizsgáltjaink elsősök) és a valóban kövér gyermekek is végre tudják hajtani valamilyen 

szinten, továbbá álljon rendelkezésünkre megfelelő viszonyítási alap (összehasonlító 

adat). 

Az állóképességet jellemző futóteszteket különböző napon, salakos atlétika pá-

lyán, tetszőleges rajttal hajtották végre a gyermekek. A 30m futás próba esetében három 
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kísérletből a legjobb eredményét vontuk be a statisztikai feldolgozásba. A dobás és ug-

rás próbákat iskolai tanóra keretében végezték a gyermekek (három kísérletből a leg-

jobb eredményt értékeltük). 

 

 4.3 Az adatfeldolgozás statisztikai módszerei 

 A mért és számított adatok statisztikai feldolgozásakor a Statistica for Windows 

programcsomagot használtuk (version 7.1, StatSoft Inc., Tulsa, OK 74104, USA, 2006). 

A statisztikai analízis első lépéseként kiszámítottuk a konvencionálisan használt leíró 

statisztikai jellemzőket (az átlagokat és szórásokat) nemenként és vizsgálati időpon-

tonként. Az azonos csoporton belül az átlagok vizsgálatonkénti különbségeit a differen-

ciák egyszempontos variancia-analízisét (repeated ANOVA) követően F-próbával ele-

meztük. Szignifikáns F esetén kiszámítottuk a kritikus differenciákat is Scheffé javas-

latai szerint. 

 A leányok és a fiúk középértékei közötti különbségeket kétmintás t-próbával ele-

meztük. A szórások közötti differenciákat a Levene-teszttel jellemeztük. 

 A vizsgált változók korfüggését lineáris regresszió analízissel jellemeztük. Szig-

nifikáns korreláció esetén az egyenesek nem standardizált meredekségének különbségét 

a kétmintás t-próba analógiájára elemeztük. 

 A testméretek, testalkati és testösszetétel jellemzők és a motorikus próbaered-

mények kapcsolatát, továbbá a motorikus teljesítmények egymással bizonyítható kap-

csolatát lineáris korrelációs együtthatókkal jellemeztük. A kapcsolati mérőszámok diffe-

renciáit Z-transzformáció után elemeztük. 

 A statisztikák értelmezésekor a véletlen hiba maximumát következetesen 5%-

ban határoztuk meg. 
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5. fejezet. EREDMÉNYEK 

 

Bevezetés 

 Az eredmények bemutatásakor először ismertetjük a leányok és fiúk testi fejlő-

désének és testösszetétel (tápláltsági állapot) változásának jellemzőit nemenként. A má-

sodik részben bemutatjuk a motorikus teljesítmények változását és a fejezet harmadik 

része tartalmazza azokat a lineáris kapcsolati mérőszámokat és kétdimenziós eloszlá-

sokat, melyek értelmezése a kérdéseink megválaszolása szempontjából szükségszerű. A 

dolgozatban gyakrabban alkalmazott (kevésbé szemléletes) táblázatos formát megítélé-

sünk szerint az indokolja, hogy az átlagok, szórások és a mintánkénti elemszámok isme-

retében eredményeink meghatározott szempontú szekunder feldolgozására (a meta-ana-

lízis alkalmazására) is lehetőség nyílik. 

 

5.1 A testi fejlődés jellemzői 

 A testmagasság és a testtömeg növekedésének elemzése az egyik leggyakrabban 

alkalmazott eljárás a fejlődésvizsgálatokban. A testmagasságra vonatkozó leíró (átlag, 

szórás) és összehasonlító statisztikákat (F és t) a 2. táblázat tartalmazza. A testmagasság 

átlagok vizsgálatonkénti különbsége mindkét nemben következetes és statisztikailag 

szignifikáns (Fleány = 9200, Ffiú = 6538), de a leányoknál és fiúknál jellemző átlagok kü-

lönbsége nem valódi, vagyis az átlagok kisebb-nagyobb numerikus különbsége statisz-

tikailag nem jelentős. A szórások vagy az átlag százalékában kifejezett variabilitások 

numerikusan a fiúk mintájában nagyobbak, de közöttük statisztikai különbség nincs, 

továbbá fontos kiemelnünk azt is, hogy a szórások átlag függése sem jelentős. A leá-

nyok korábbi nemi érésére visszavezethető kissé magasabb termet csak a 6. és a 7. adat-

felvétel alkalmával volt megfigyelhető. 

 A testmagasság naptári korfüggését bemutató lineáris korrelációs együtthatók 

(rleány = 0,70, rfiú = 0,66) statisztikailag szignifikánsak, de a kronológiai életkor és a ter-
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met közös varianciája a statisztikai megítélés szerint csupán mérsékelt, a leányoknál 

49%, a fiúk mintájában pedig mindössze 44%. A számított meredekségek statisztikailag 

egyformák, a valóságban a két egyenes tehát azonos (egybeesik). 

 

2. táblázat. A testmagasság korfüggése és nemek közötti különbségei 
 

 Leányok (n = 196) Fiúk (n = 205)  
Kor Átlag SD Átlag SD t 
7,81 128,69 5,57 128,98 5,76 -0,50 
8,38 131,86 5,75 132,33 6,12 -0,77 
8,93 134,46 6,10 134,97 6,37 -0,80 
9,37 137,06 6,38 137,53 6,49 -0,71 
9,86 140,08 6,61 140,16 6,73 -0,12 

10,44 144,12 6,68 143,58 7,05 0,77 
10,97 147,34 6,89 146,36 7,27 1,35 
F (p) 9200 (0,000) 6538 (0,000)  

 
Rövidítések: n = elemszám, SD = szórás, t = a kétmintás t-próba eredménye, leány – fiú 

összehasonlításban, F = az ismételt vizsgálatok egyszempontos variancia analízi-
sének F-próbája nemen-ként, p = a statisztikai különbségek valószínűségi szintje. 

 

TTMleány = 82,88 + 5,83DCK   r = 0,70 

TTMfiú = 86,72 + 5,43DCK   r = 0,66 

Az egyenletekben: TTM = testmagasság (cm), DCK = tízes számrendszerben megadott 
naptári életkor (év), r = lineáris korrelációs együttható. 

 

 A testtömeg (3. táblázat) korfüggő növekedése mindkét nemben következetesen 

szignifikáns (Fleány = 386,4, Ffiú = 762,5), de a leányok és a fiúk tömeg középértékei kö-

zött egyetlen megfigyelési időpontban sem volt statisztikai differencia. A szórások nu-

merikus értéke ebben az esetben is a fiúk mintájában kissé nagyobb, de a Levene-teszt 

tanúsága szerint ez a különbség sem jelentős statisztikailag. 

 A naptári kor függvényében kialakuló testtömeg növekedés is mindkét nemben 

szignifikáns és az életkori tartományból eredően is lineáris. A Z-transzformáció ered-

ménye alapján a két jellemző kapcsolatát bemutató korrelációs koefficiensek statisz-

tikailag egyformák. A determinációs együtthatók numerikus különbsége is csekély (26 

% leányok és 20% fiúk). Figyelmet érdemel azonban az az eredményünk, hogy a test-

tömeg korfüggő változása mindkét nemben értékelhetően variábilisabb, mint a termet 

növekedéséé. 
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3. táblázat. A testtömeg korfüggése és nemek közötti különbségei 
 

 Leányok (n = 196) Fiúk (n = 205)  
Kor Átlag SD Átlag SD t 
7,81 26,38 5,37 27,31 6,20 -1,57 
8,38 28,58 6,05 29,55 6,91 -1,46 
8,93 31,33 6,79 32,56 7,93 -1,63 
9,37 33,17 7,48 34,40 8,69 -1,48 
9,86 34,90 7,89 36,47 9,52 -1,75 

10,44 37,65 8,37 38,96 10,41 -1,35 
10,97 39,84 9,38 40,71 11,14 -0,82 
F (p) 386,4 (0,000) 762,5 (0,000)  

 
Rövidítések: n = elemszám, SD = szórás, t = a kétmintás t-próba eredménye, leány – fiú 

összehasonlításban, F = az egyszempontos, repeated ANOVA F-próbája, p = a 
statisztikai különbségek valószínűségi szintje. 

 
TTSleány = -5,89 + 4,15DCK   r = 0,51 

TTSfiú = -5,66 + 4,26DCK   r = 0,45 

Az egyenletekben: TTS = testtömeg (kg), DCK = tízes számrendszerben megadott nap-
tári életkor (év), r = lineáris korrelációs együttható. 

 
 A testtömeg index (4. táblázat) eredeti leírása szerint a szomatikus fejlődés egy 

egyszerű indikátora, napjainkban azonban a tápláltsági állapot általánosan használt mu-

tatója, bár ezt a funkcióját a humánbiológusok többsége az összehasonlító adatok isme-

retében vitatja. 

 
4. táblázat. A testtömeg index korfüggése és nemek közötti különbségei 

 
 Leányok (n = 196) Fiúk (n = 205)  

Kor Átlag SD Átlag SD t 
7,81 15,83 2,40 16,29 2,72 -1,75 
8,38 16,33 2,62 16,74 2,89 -1,45 
8,93 17,22 2,85 17,81 3,20 -1,90 
9,37 17,52 3,01 18,01 3,41 -1,49 
9,86 17,65 3,06 18,37 3,58 -2,11* 

10,44 17,99 3,21 18,69 3,76 -1,96* 
10,97 18,20 3,31 18,84 3,45 -1,97* 
F (p) 273,4 (0,000) 222,8 (0,000)  

 
Rövidítések: n = elemszám, SD = szórás, t = a kétmintás t-próba eredménye, leány – fiú 

összehasonlításban, F = az egyszempontos, repeated ANOVA F-próbája, p = a sta-
tisztikai különbségek valószínűségi szintje, * = az átlagok különbsége 5%-os vé-
letlen hiba szinten szignifikáns. 
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Az testtömeg-testmagasság arány (BMI) életkorfüggő és pozitív allometrikus 

változása mindkét nemben szignifikáns (Fleány = 273,4, Ffiú = 222,8), azonban a 3. vizs-

gálat időpontjától kezdődően a fél év alatt kialakuló BMI többlet statisztikailag nem 

jelentős (humánbiológiai tartalma azonban értelmezendő), csupán az évenkénti változás 

lényeges. Az 1-4. vizsgálat alkalmával a BMI középértékek nemenkénti különbsége 

nem szignifikáns, az utolsó három adatfelvétel időpontjában azonban a fiúk testtömeg 

indexe szignifikánsan nagyobb, vagyis a tömeg növekedése náluk volt gyorsabb. A szó-

rások statisztikai különbözősége ebben a jellemzőben sem bizonyítható, tehát e növeke-

dési allometriában sincs nemenkénti differencia. 

 A testtömeg index és a naptári életkor kapcsolata statisztikailag szignifikáns, de 

ez az együtt járás is nagyon laza. A két változó közös varianciája (a determinációs 

együttható) mindkét nemben hasonló, mindössze 6%. Az illeszthető egyenesek regresz-

sziós konstansai nemenként nem különböznek, vagyis a két egyenes a valóságban egy-

beesik. 

 

BMIleány = 10,59 + 0,71DCK   r = 0,25 

BMIfiú = 10,21 + 0,81DCK   r = 0,24 

 
Az egyenletekben: BMI = testtömeg index (kg·m-2), DCK = tízes számrendszerben 

megadott naptári életkor (év), r = lineáris korrelációs együttható. 
 

5. táblázat. A testtömeg százalékában megadott testzsírtartalom korfüggése és 
nemek közötti különbségei 

 
 Leányok (n = 196) Fiúk (n = 205)  

Kor Átlag SD Átlag SD t 
7,81 18,36 5,24 16,57 6,00 3,10* 
8,38 19,83 5,27 18,03 6,24 3,04* 
8,93 20,97 5,23 19,56 6,67 2,29* 
9,37 21,63 5,50 20,02 6,88 2,52* 
9,86 22,34 5,44 21,29 6,98 1,64 

10,44 23,34 5,63 22,52 7,28 1,23 
10,97 23,80 5,66 23,12 7,58 0,99 
F (p) 328,1 (0,000) 346,8 (0,000)  

 
Rövidítések: n = elemszám, SD = szórás, t = a kétmintás t-próba eredménye, leány – fiú 

összehasonlításban, F = az egyszempontos, repeated ANOVA F-próbája, p = a sta-
tisztikai különbségek valószínűségi szintje, * = az átlagok különbsége 5%-os vé-
letlen hiba szinten szignifikáns. 
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 A testtömeg százalékában kifejezett testzsírtartalom (5. táblázat) növekedési 

mintázata és nemenkénti átlagai jelentősen eltérőek az alapadatoknál, vagy az alapada-

tokból számított indexnél tapasztalt változási trendektől. A relatív testzsírtartalom kor-

függő növekedése mindkét nemben jelentős (Fleány = 328,1 és Ffiú = 346,8), de a kezdeti 

gyors zsírakkumulációt követően a depózsír mennyiség növekedése kissé lassul. 

 A leányok relatív testzsírtartalma az első négy vizsgálat időpontjában szignifi-

kánsan nagyobb volt, mint a fiúké, az utolsó három adatfelvétel alkalmával azonban a 

nemenként számított átlagok statisztikailag egyformák. A középértékek körüli szórások 

mindkét nemben nagyok, meghaladják a vonatkozó átlag 35 % -t.  

 A test zsírtartalmának korfüggő növekedése mindkét csoportban szignifikáns, de 

a két változó közös varianciája csak 9%. Ebben a mintában a fiúk csoportjában a 3,5 év 

alatt kialakult zsírakkumuláció szignifikánsan gyorsabb, mint a leányoké. 

 
F%leány = 6,42 + 1,60DCK   r = 0,30 

F%fiúe = 0,94 + 2,05DCK   r = 0,30 

 
Az egyenletekben: F% = testtömeg-relatív zsírmennyiség, DCK = tízes számrend-

szerben megadott naptári életkor (év), r = lineáris korrelációs együttható. 
 

 A növekedési típus nyúlánkságát bemutató metrikus index számításakor a leá-

nyok csoportjában két algoritmust alkalmaztunk. A 6. táblázat tartalmazza az azonos 

egyenlettel számított indexek átlagait és szórásait. Az 2. ábrán a különböző, tehát a Con-

rad (1963) által javasolt, nemenként különböző konstansok segítségével számított kor-

függő mintázatot mutatjuk be. 

 A metrikus index vizsgálatonkénti átlagai között a különbség mindkét nemben 

nagyon kicsi, de a 3,5 év alatt kialakult alkatmódosulás szignifikáns (Fleány = 14,45 és 

Ffiú = 8,59). Az első vizsgálat alkalmával, a gyermekekre jellemző arányos (metromorf 

vagy a metromorfhoz közeli) testi felépítés a nyúlánkabb, de még nem kifejezetten lep-

tomorf irányba változott. Megfigyelhető továbbá, hogy a leányok metrikus indexszel 

jellemztett morfológiai alkata (az azonos algoritmus ellenére) minden vizsgált időpont-

ban szignifikánsan nyúlánkabb (az index átlagok kissé negatívabbak), mint az azonos 

korú fiúké. 

 A 2. ábrán látható szimbólum sorok ismeretében megfigyelhető az is, hogy a 

metrikus index korfüggése egyik nemben sem lineáris 8 és 11 éves kor között. Ez eset-



 44 

ben tehát a lineáris regressziós konstansok megadásának nincs létjogosultsága. A négy-

zetek (leány MIX fiú algoritmussal számítva) és a pontok (leány MIX az eredeti algorit-

mussal számítva) által megrajzolt trendvonalak különbsége következetesen szignifikáns 

és a változási irányok sem azonosak. 

 
6. táblázat. Az azonos algoritmussal számított metrikus index korfüggése és nemek 

közötti különbségei 
 

 Leányok (n = 196) Fiúk (n = 205)  
Kor Átlag SD Átlag SD t 
7,81 -1,34 0,26 -1,20 0,28 -5,06* 
8,38 -1,37 0,26 -1,23 0,29 -4,97* 
8,93 -1,39 0,27 -1,24 0,29 -5,23* 
9,37 -1,41 0,28 -1,25 0,30 -5,39* 
9,86 -1,42 0,31 -1,24 0,33 -5,50* 

10,44 -1,43 0,32 -1,24 0,36 -5,45* 
10,97 -1,40 0,34 -1,21 0,39 -5,07* 
F (p) 14,45 (0,000) 8,59 (0,000)  

 
Rövidítések: n = elemszám, SD = szórás, t = a kétmintás t-próba eredménye, leány – fiú 

összehasonlításban, F = az egyszempontos, repeated ANOVA F-próbája, p = a sta-
tisztikai különbségek valószínűségi szintje, * = az átlagok különbsége 5%-os vé-
letlen hiba szinten szignifikáns. 

 

7,81 8,38 8,93 9,37 9,86 10,44 10,97

-2,4

-2,2

-2,0

-1,8

-1,6

-1,4

-1,2

-1,0

év

cm

Leányok (leány algoritmussal)

Leányok (fiú algoritmussal)

Fiúk

* * * * * * *

* = p < 0,05

 
2. ábra. A metrikus index csoportonkénti különbségei. 

 

 Az eredeti algoritmus szerint a leányok növekedési típusának változása, főleg 10 

éves kor után leptomorf-piknomorf irányú. A fiú algoritmussal számított pontsor (így a 

két változási trend, korlátozás nélkül összehasonlítható) határozottan metromorf-lepto-
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morf irányú, pedig a vizsgálati elrendezésből eredően ugyanazon gyermekekről van szó 

mindkét esetben. 

 A növekedési típus csont-izomrendszeri fejlettségét a plasztikus index adja Con-

rad (1963) alkattipológiai rendszerében. A vonatkozó statisztikai eredményeket a 7. táb-

lázat tartalmazza. A plasztikus index (lévén abszolút értékek összege) korfüggő növeke-

dése mindkét nemben, vizsgálatról-vizsgálatra szignifikáns és lineáris (Fleány = 3222 és 

Ffiú = 2187). Az átlagok körüli szórások nemenként statisztikailag azonosak és követke-

zetesen kisebbek, mint a humánbiológiában elfogadott kevesebb, mint 10% relatív cso-

porton belüli variabilitás. 

 A nemenkénti összehasonlítás eredményeként megállapítható, hogy a statisztika-

ilag azonos testmagasság és testtömeg ellenére a fiúk plasztikus indexe szignifikánsan 

nagyobb, minden megfigyelési időpontban. A plasztikus index korfüggő növekedése li-

neáris, de a kapcsolati mérőszámok ismeretében ez a párhuzam csak közepes erősségű. 

A közös varianciák ugyanis csak 32 (fiúk) és 40% (leányok) közöttiek. 

 
7. táblázat. A plasztikus index korfüggése és nemek közötti különbségei 

 
 Leányok (n = 196) Fiúk (n = 205)  

Kor Átlag SD Átlag SD T 
7,81 60,76 3,20 61,90 3,60 -3,27* 
8,38 62,27 3,46 63,46 3,81 -3,20* 
8,93 63,78 3,49 65,07 3,99 -3,36* 
9,37 64,56 5,55 66,20 4,08 -3,31* 
9,86 66,15 3,68 67,42 4,28 -3,11* 

10,44 68,06 3,81 69,17 4,56 -2,58* 
10,97 69,86 4,03 70,81 4,78 -2,10* 
F (p) 3222 (0,000) 2187 (0,000)  

 
Rövidítések: n = elemszám, SD = szórás, t = a kétmintás t-próba eredménye, leány – fiú 

összehasonlításban, F = az egyszempontos, repeated ANOVA F-próbája, p = a sta-
tisztikai különbségek valószínűségi szintje, * = az átlagok különbsége 5%-os vé-
letlen hiba szinten szignifikáns. 

 
PLXleány = 39,19 + 2,76DCK   r = 0,63 

PLXfiú = 40,57 + 2,74DCK   r = 0,57 

Az egyenletekben: PLX = plasztikus index, DCK = tízes számrend-szerben megadott 
naptári életkor (év), r = lineáris korrelációs együttható. 

 
 A plasztikus index korfüggő növekedésének sebessége és mintázata nemenként 

azonos, vagyis a két egyenes a valóságban egybeesik. 
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5.2 A motorikus fejlődés jellemzői 

 Vizsgáltjaink motorikus teljesítményének jellemzésére olyan próbákat (termé-

szetes mozgásformákat) választottunk, melyek folytonos eloszlású paraméterekkel leír-

hatók és bonyolult technikai elemeket nem, vagy csak kismértékben tartalmaznak. A 30 

m futásban elért idők leíró és összehasonlító statisztikai jellemzőit a 8. táblázat tartal-

mazza. A próba alapvetően a gyorsaságot jellemzi. 

 

8. táblázat. A 30m futás korfüggése és nemek közötti különbségei 
 

 Leányok (n = 196) Fiúk (n = 205)  
Kor Átlag SD Átlag SD t 
7,81 6,83 0,46 6,64 0,48 3,95* 
8,38 6,64 0,42 6,49 0,46 3,33* 
8,93 6,44 0,51 6,28 0,47 3,19* 
9,37 6,33 0,43 6,14 0,49 4,03* 
9,86 6,19 0,43 6,06 0,48 2,79* 

10,44 6,12 0,47 6,01 0,46 2,08* 
10,97 6,02 0,44 5,90 0,49 2,25* 
F (p) 381,4 (0,000) 266,1 (0,000)  

 
Rövidítések: n = elemszám, SD = szórás, t = a kétmintás t-próba eredménye, leány – fiú 

összehasonlításban, F = az egyszempontos, repeated ANOVA F-próbája, p = a sta-
tisztikai különbségek valószínűségi szintje, * = az átlagok különbsége 5%-os vé-
letlen hiba szinten szignifikáns. 

 

 A teljesítmény javulása mindkét nemben szignifikáns (Fleány = 318,4 és Ffiú = 

266,1), a félévenként kialakult változás is következetesen jelentős, továbbá szezonális 

ingadozás a középértékek sorában nem ismerhető fel. Mindkét nemben jellemző, hogy a 

gyorsaság fejlődése a megfigyelési periódus első felében kifejezettebb, mint a második-

ban. A szórások általában nem nagyok, azaz nem nagyobbak, mint más hazai vizsgála-

tokban. Matematikai statisztikai szempontból fontosnak ítéljük azt, hogy a variabilitási 

mérőszámok az átlagok majdnem lineáris csökkenése függvényében nem változnak. 

 Ebben a vizsgálatban a fiúk futóteljesítménye következetesen jobb volt, mint a 

leányoké. Az életkor függvényében a nemek közötti teljesítmény különbség csak kis-

mértékben csökken. 

 A helyből távolugrás próbával a gyermekek robbanékony erejét és a láb-kar-

törzs koordinációját kívántuk jellemezni. A vonatkozó eredményeket a 9. táblázatban 

foglaltuk össze. 
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9. táblázat. A helyből távolugrás korfüggése és nemek közötti különbségei 
 

 Leányok (n = 196) Fiúk (n = 205)  
Kor Átlag SD Átlag SD t 
7,81 119,47 21,06 123,91 19,93 -2,12* 
8,38 127,31 19,65 133,57 17,80 -3,27* 
8,93 132,09 19,09 140,92 17,39 -4,74* 
9,37 137,69 18,48 147,66 18,34 -5,30* 
9,86 141,48 19,55 153,47 19,30 -2,87* 

10,44 147,45 19,20 156,67 18,28 -4,81* 
10,97 155,63 22,08 161,21 21,01 -2,53* 
F (p) 220,1 (0,000) 294,5 (0,000)  

 
Rövidítések: n = elemszám, SD = szórás, t = a kétmintás t-próba eredménye, leány – fiú 

összehasonlításban, F = az egyszempontos, repeated ANOVA F-próbája, p = a sta-
tisztikai különbségek valószínűségi szintje, * = az átlagok különbsége 5%-os vé-
letlen hiba szinten szignifikáns. 

 

 A teljesítmény korfüggő változása mindkét nemben szignifikáns (Fleány = 220,1 

és Ffiú = 294,5), de a fél év alatt kialakuló teljesítmény többlet általában nem jelentős. 

Ilyen tekintetben kivétel a leányok közel 8 cm teljesítmény javulása az első és a máso-

dik vizsgálat között. Az ősszel és tavasszal felvett adatok átlagai ismeretében szabály-

szerűség ebben a próbában sem jellemző. Az egyéni teljesítmények közötti különbség a 

leányoknál is és a fiúknál is következetesen nagyok, a vonatkozó szórások minden eset-

ben jelentősen meghaladják a középérték 10%-át. Az egyéni teljesítmények kiegyenlítő-

dése (a homogenitás fokozódása) egyik nemben sem jellemző. A fiúk csoportjában szá-

mított átlagok mindössze 4-5 centiméterrel nagyobbak, mint a leányokéban jellemzők. 

Ez a szignifikáns különbség azonban a vizsgálat teljes időtartama alatt fennáll. 

 A kislabdahajítás próbával a gyermekek robbanékony erejét és a kar-törzs-láb 

koordinációt kívántuk számszerűsíteni. A vonatkozó átlagokat, szórásokat a kétmintás t-

próba eredményeit a 10. táblázat tartalmazza. A teljesítmények változása mindkét nem-

ben szignifikáns (Fleány = 362,9 és Ffiú = 420,4). A hat havonként kialakuló teljesítmény 

többlet általában nem jelentős, az évenkénti differenciák azonban következetesen szig-

nifikánsak. A szezonális ingadozás nem jellemző. Az inter-individuális különbségek a 

leányoknál is és a fiúknál is nagyok, a szórások megközelítik, vagy néhány esetben 

meghaladják az átlag 30%-át. A Levene-teszt tanúsága szerint az átlagok körüli szórá-

sok a középérték növekedése függvényében nagyobbak. Ezt az eredményt azonban csak 

értelmezési korlátként minősítjük. A fiúk hajító teljesítménye minden megfigyelési idő-
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pontban szignifikánsan nagyobb, mint a leányoké. A nemek közötti különbségek az 

életkor függvényében csak kismértékben nagyobbak. 

 

10. táblázat. A kislabdahajítás korfüggése és nemek közötti különbségei 
 

 Leányok (n = 196) Fiúk (n = 205)  
Kor Átlag SD Átlag SD t 
7,81 8,86 3,06 12,77 4,04 -10,64* 
8,38 10,31 2,97 14,75 4,07 -12,15* 
8,93 11,69 3,46 16,63 4,67 -11,72* 
9,37 12,72 3,52 18,77 5,26 -13,77* 
9,86 14,15 3,99 20,45 6,07 -11,94* 

10,44 15,30 4,32 21,49 6,09 -11,49* 
10,97 16,80 5,25 23,03 6,53 -10,26* 
F (p) 362,9 (0,000) 420,4 (0,000)  

 
Rövidítések: n = elemszám, SD = szórás, t = a kétmintás t-próba eredménye, leány – fiú 

összehasonlításban, F = az egyszempontos, repeated ANOVA F-próbája, p = a sta-
tisztikai különbségek valószínűségi szintje, * = az átlagok különbsége 5%-os vé-
letlen hiba szinten szignifikáns. 

 

 A 400m futás próbával (eltérően a sportgyakorlatban kialakult konvencióktól) 

vizsgáltjaink rövid-távú állóképességét jellemeztük. A statisztikai analízis kivonatos 

eredményeit a 11. táblázat tartalmazza. A táv teljesítésére fordított időtartam mindkét 

nem-ben szignifikánsan csökken (Fleány = 134,6 és Ffiú = 163,2) az életkor függvényé-

ben, de a fél év alatt kialakult teljesítmény többlet ebben a próbában nem jelentős sta-

tisztikailag. A gyermekek futóteljesítménye még a nem sportolókkal történő összeha-

sonlítás után is mindkét nemben nagyon heterogén, a relatív szórások nagyok, 13-18% 

közöttiek. Érdekes módon a numerikusan (tehát nem statisztikailag) kismértékben na-

gyobb szórások a fiúk mintáját jellemzik. E próbában is a fiúk teljesítménye szignifi-

kánsan jobb minden megfigyelési időpontban. 

 A kardio-respiratorikus és metabolikus állóképesség korfüggő növekedését és a 

nemek közötti különbségeket a Cooper-tesztben elért teljesítménnyel (a méterben meg-

adott távolsággal) jellemeztük. A fizikai teljesítményeket bemutató átlagok, szórások és 

a t-próba eredményei a 12. táblázatban láthatók. Az egy-szempontos variancia analízis 

F-próbája mindkét nemben szignifikáns (Fleány = 51,33 és Ffiú = 49,25). A kritikus diffe-

renciák ismeretében a teljesítmény változása ebben a próbában a leglassúbb. Általáno-

san jellemző az, hogy csak az egy év alatt kialakult teljesítmény többlet szignifikáns, de 
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a fiúknál az átlagok sorában felismerhető egy relatíve hosszú stagnáló periódus (4-6. 

vizsgálat), amikor csak 1,5 év időtartamú spontán fejlődés eredményezett szignifikánsan 

nagyobb távolságot. Az egyénenként futott távolság mindkét nemben jelentősen külön-

böző, a szórások következetesen nagyok, de a variabilitási mérőszámok középérték füg-

gése, vagy nemenkénti különbözősége nem bizonyítható. A kardio-respiratorikus álló-

képességet mindkét nemben nagyon mérsékeltnek minősítjük. 

 

11. táblázat. A 400m futás korfüggése és nemek közötti különbségei 
 

 Leányok (n = 196) Fiúk (n = 205)  
Kor Átlag SD Átlag SD t 
7,81 128,79 16,69 124,94 17,13 2,23* 
8,38 125,65 15,44 119,51 16,61 3,74* 
8,93 120,69 15,40 114,71 17,34 3,34* 
9,37 117,99 14,54 112,24 17,88 3,44* 
9,86 114,10 14,25 109,44 18,05 2,80* 

10,44 113,22 16,86 108,92 19,59 2,30* 
10,97 110,42 16,67 105,63 19,05 2,45* 
F (p) 134,6 (0,000) 163,2 (0,000)  

 
Rövidítések: n = elemszám, SD = szórás, t = a kétmintás t-próba eredménye, leány – fiú 

összehasonlításban, F = az egyszempontos, repeated ANOVA F-próbája, p = a sta-
tisztikai különbségek valószínűségi szintje, * = az átlagok különbsége 5%-os vé-
letlen hiba szinten szignifikáns. 

 

12. táblázat. A 12-perces-járás-futás próba eredményeinek korfüggése és nemek 
közötti különbségei 

 
 Leányok (n = 196) Fiúk (n = 205)  

Kor Átlag SD Átlag SD t 
7,81 1550 275 1588 308 NS 
8,38 1588 270 1709 349 NS 
8,93 1659 315 1745 368 NS 
9,37 1716 328 1889 405 2,23* 
9,86 1768 351 1956 374 3,18* 

10,44 1851 352 1970 387 2,47* 
10,97 1891 324 2014 426 3,69* 
F (p) 51,33 (0,05) 49,25 (0,05)  

 
Rövidítések: n = elemszám, SD = szórás, t = a kétmintás t-próba eredménye, leány – fiú 

összehasonlításban, F = az egyszempontos, repeated ANOVA F-próbája, p = a sta-
tisztikai különbségek valószínűségi szintje, * = az átlagok különbsége 5%-os vé-
letlen hiba szinten szignifikáns. 
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 Az első három adatfelvétel alkalmával a leányok és a fiúk teljesítménye között 

nem volt statisztikai különbség, a további 4 vizsgálat időpontjában a fiúk szignifikánsan 

hosszabb távolságot futottak 12 perc alatt. A legnagyobb nemek közötti különbség a 4. 

adatfelvétel alkalmával volt, de ez a differencia is csak 173m. 

 

5.3 Az antropometriai jellemzők és a motorikus teljesítmények kapcsolata 

 Az antropometriai jellemzők és a fizikai teljesítmények korreláció analízise kö-

vetkezetesen hasonló eredményekre vezetett mindkét nemben. Ebben a vizsgálatban a 

motorikus teljesítmények korfüggése szignifikánsan erősebb volt, mint a motorikus pró-

baeredmények méret- vagy jellegfüggése. Az erősebb, de a statisztikai megítélés szerint 

csak közepes erősségű összefüggéseket ábrákon szemléltetjük, míg a gyenge vagy csu-

pán jelzés értékű kapcsolati mérőszámokat a 13. táblázatban foglaltuk össze. 

 

13. táblázat. Az antropometria jellemzők és a motorikus teljesítmények korrelációi 
 

Változó 30m HTU KISL 400m Coop. 
 Leányok 
Testmagasság -0,26 0,35 0,43 -0,14 0,25 
Testtömeg - 0,09 0,29 0,13 - 
Testtömeg index 0,16 -0,10 0,12 0,17 -0,16 
Metrikus index 0,24 -0,23 -0,06 0,26 - 
Plasztikus index -0,15 0,23 0,39 - 0,13 
Depózsír 0,21 -0,14 0,06 0,32 -0,18 
 Fiúk 
Testmagasság -0,23 0,34 0,39 -0,09 0,23 
Testtömeg 0,12 - 0,19 0,30 - 
Testtömeg index 0,28 -0,20 0,15 0,44 -0,14 
Metrikus index 0,34 -0,32 - 0,40 - 
Plasztikus index -0,12 0,16 0,36 0,11 0,18 
Depózsír 0,29 -0,21 - 0,42 -0,23 

 

Rövidítések: 30m = 30m futás (s), HTU. = helyből távolugrás (cm), KISL = kislabdaha-
jítás (m), 400m. = 400m futás (s), Coop = Cooper teszt (m). 

 

 Megállapítottuk, hogy (1) az öt alkalmazott motorikus próba eredménye nem 

független a test méreteitől, a konstitúció és a testösszetétel jellemzőitől, de a szignifi-

káns kapcsolati mérőszámok alapján számítható közös varianciák nagyon kicsik, (2) a 

szignifikáns korrelációk mintázata nemenként eltérő. Következetes a testmagasság és a 

testtömeg index próbaeredményt módosító hatása mindkét nemben. A testtömeg szerepe 



 51 

a korrelációs együtthatók száma alapján hasonló, de a nemenkénti kapcsolatok mintá-

zata kissé eltérő. A leányok mintájában a tömeg korrelál a helyből távolugrás, a kislab-

dahajítás és a 400m futás teljesítménnyel, a fiúknál viszont a 30m futással, a kislabda-

hajítással és a 400m futással. Kiemelendő eredményünk továbbá az, hogy a plasztikus 

index teljesítményt növelő hatása csak nagyon mérsékelt mindkét nemben és a nagy de-

pózsír mennyiség csak mérsékelten csökkenti a fizikai teljesítményeket, elsősorban a 

hosszabb időt igénylő próbákban, vagyis a 400m futásban és a Cooper-tesztben. A met-

rikus index és a motorikus teljesítmények közötti korrelációk hasonló erősségűek, mint 

a plasztikus indexnél bemutatottak, de például a MIX korrelációja a 400m futás idő-

eredményével statisztikailag mindkét nemben szorosabb, mint a plasztikus indexé. 

 A próbaeredmények naptári korfüggését szemléltető ábrákon a kor adja a víz-

szintes, a próbaeredmény pedig a függőleges tengely skálázását. Az illeszthető regresz-

sziós egyenesek és a korrelációs együtthatók az ábrán olvashatók. 

 A naptári életkor és a 30m futás eredményei alapján szerkesztett pontdiagramok 

(3. ábra = leányok és 4. ábra = fiúk) tanúsága szerint a gyorsaság korfüggő fejlődése a 

leányok mintájában szorosabb (r =-0,51), mint a fiúkéban (r = -0,42). A Z-transzformá-

ció tanúsága szerint ez a differencia szignifikáns. 
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3. ábra. A 30m futás naptári korfüggése a leányoknál. 

 

 Nincs valódi különbség viszont, a nemenként számított regressziós konstansok 

között, valamint a függőleges tengelyt is azonos magasságban metszik az egyenesek. A 

két egyenes és a számítás alapjául szolgáló két ponthalmaz a valóságban tehát egybe-
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esik. A folytonos vonal két oldalán látható szaggatott vonalak a 95%-os konfidencia 

intervallumot jelölik. Ez esetünkben egy valóban szűk értéktartomány, amely azonban 

alapvetően a számításba bevont minta elemszámának a következménye. Ennek ellenére 

a ponthalmaz egy viszonylag széles tartományban variál. A szélső értékekhez közeli tel-

jesítmény tartományban még az egyént jellemző változások is felismerhetők. 
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4. ábra. A 30m futás naptári korfüggése a fiúknál. 

 

 A helyből távolugrás naptári korfüggése mindkét nemben azonos erősségű (5. és 

6. ábra), de a két változó közös varianciája csak 28 (fiúk) és 29% (leányok). A regresz-

sziós konstansok között kevesebb, mint 1 cm × év-1 a különbség. A konstans a leányok 

csoportjában nagyobb numerikusan, de a differencia statisztikailag nem szignifikáns. 
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5. ábra. A helyből távolugrás naptári korfüggése leányoknál. 
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6. ábra. A helyből távolugrás naptári korfüggése a fiúknál. 

 

 Az ipszilon tengely metszéspontja majdnem 13 centiméterrel magasabban van a 

fiúk mintájában, ennek megfelelően a két nem ugróteljesítmény változását leíró regresz-

sziós egyenesek párhuzamosak. A szélső értékeket képviselő pontsorok a lányok cso-

portjában szinte párhuzamosak, a fiúkéban a kor függvényében kissé távolodnak egy-

mástól. 
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7. ábra. A kislabdahajítás naptári korfüggése a leányoknál. 

 

 A kislabdahajításban kialakult mintázatok (7. és 8. ábra) nemenként jelentősen 

különböznek. A leányok mintájában a ponthalmaz burkoló görbéje és az egyenes által 

meghatározott terület kisebb az átlag alatti teljesítmények esetében, mint az átlagot 

meghaladókéban. Az illesztés pontosságát meghatározó korrelációs együtthatók a fen-
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tiek ellenére nem különböznek egymástól. A naptári kor és a kislabdahajítás közös 

varianciája 29 és 30%. 
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8. ábra. A kislabdahajítás naptári korfüggése a fiúknál. 

 

 A regressziós konstansok különbsége szignifikáns, a korfüggés kissé merede-

kebb a fiúk csoportjában. Mivel az „a”-k nemenkénti különbsége is több mint 3 cm, a 

leányok és a fiúk teljesítmény változását leíró egyenesek a függőleges tengely mentén 

különböző pozíciót foglalnak el, tehát nem is párhuzamosak és nem is esnek egybe. 

 A 400m futás korfüggését számszerűsítő korrelációs együtthatók numerikusan 

az eddig bemutatottakhoz viszonyítva a legkisebbek (9-10. ábra). A koefficiens a leá-

nyok csoportjában kissé erősebb változók közötti kapcsolatot jelöl, mint a fiúkéban. A 

közös variancia a leányok mintájában 19%, a fiúkéban csak 14%. 

 

7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0 10,5 11,0 11,5 12,0

40

60

80

100

120

140

160

180

200

s

év

y = 171,3446 - 5,6661*x

r = - 0,44

 
9. ábra. A 400m futás naptári korfüggése a leányoknál. 
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10. ábra. A 400m futás naptári korfüggése a fiúknál. 

 

 A fiúk csoportjában az egyenes fölött megrajzolható négyszög területe (ezek a 

pontok jelölik a gyengébb teljesítményeket) lényegesen nagyobb, mint a leányokéban. 

A korfüggő teljesítményjavulás sebessége a leányoknál 5,7s × év-1, a fiúkéban csak 5,1s. 

 A függőleges tengely 0,0 év időpontra extrapolált metszéspontja a leányok min-

tájában 171s, a fiúkéban 161s, vagyis az egyenesek párhuzamos eltolódása ebben próbá-

ban is bizonyítottnak tekinthető. 

 A 12-perces-járás-futás próba eredményének korfüggő változása (11-12. ábra) 

mindkét nemben szignifikáns. A számított korrelációs együtthatók statisztikailag egy-

formák, a közös varianciák azonban kicsik. A burkoló görbe a lányoknál inkább ellip-

szis alakú, a fiúknál pedig négyszög, de mindkét mintázat szimmetrikus. 
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11. ábra. A Cooper-tesztben teljesített távolság naptári korfüggése a leányoknál. 
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12. ábra. A Cooper-tesztben teljesített távolság naptári korfüggése a fiúknál. 

 

 A korfüggés sebességét bemutató meredekség a leányoknál 103m × év-1, a fiúk-

nál 129cm évenként. A 0,0 év naptári korra extrapolált teljesítmény a leányok mintájá-

ban 763m, a fiúkéban 697m. Ezek alapján a két nem fejlődését számszerűsítő egyenesek 

jelentősen különböznek egymástól. 

 A továbbiakban bemutatjuk a motorikus próbaeredmények egymás közötti kor-

relációit (14. táblázat). A négyszög átlója felett láthatók a fiúknál, alatta a leányoknál 

számított lineáris korrelációs koefficiensek. Mivel minden cellában található érvényes 

szám, megállapítjuk, hogy a próbaeredmények statisztikai kapcsolata következetesen 

szignifikáns 5%-os véletlen hiba szinten. A pozitív együtthatók lineáris, a negatívak 

fordított kapcsolatra utalnak. Mivel a szabadságfokok minden koefficiens esetében azo-

nosak, a kritikus differencia egyetlen számmal megadható. Ez a Z-transzformációt kö-

vetően 0,09 egység. 

 
14. táblázat. A motorikus próbaeredmények egymás közötti korrelációi 

 
Változó 30m. HTU. KISL. 400m. Cooper  
30m. xxxxx -0,66 -0,57  0,78 -0,37 F 
HTU. -0,67 xxxxx 0,61 -0,62  0,45 I 
KISL. -0,52 0,58 xxxxx -0,51  0,28 Ú 
400m.  0,68 -0,56 -0,50 xxxxx -0,33 K 
Cooper -0,28  0,36  0,21 -0,38 xxxxx  
 LEÁNYOK 

 

Rövidítések: 30m = 30m futás (s), HTU. = helyből távolugrás (cm), KISL. = kislabda-
hajítás (m), 400m. = 400m futás (s). 
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A fiúk csoportjában a legszorosabb a kapcsolat a 30m futás és a 400m futás idő-

eredménye között. A korrelációs együttható alapján számított determinációs együttható 

itt 61%, tehát ez a kapcsolat statisztikailag is közepes erősségű. A leglazább az együtt 

járás a kislabdahajítás és a Cooper-teszt eredménye (távolság) között. Ebben a párosí-

tásban a közös variancia azonban mindössze 8%. Általános tendenciaként megfogal-

mazzuk azt, hogy a motorikus próbaeredmények egymás közötti korrelációi a leányok 

mintájában általában lazábbak, mint a fiúkéban. A leányok csoportjában is a 30m futás 

és a 400m futás statisztikai kapcsolata a legerősebb. E két teljesítmény közös varianci-

ája azonban csak 46%. A fiúknál leírtakkal megegyezik a kislabdahajítás és a Cooper-

próba eredményének nagyon laza összefüggése. A robbanékony erő és a kardio-respi-

ratorikus állóképesség közös varianciája azonban alig több mint 4%. 

 Mivel a két állóképességi teljesítmény esetében állást kell foglalnunk, az alkal-

mazás mellet vagy ellen, elsősorban a próba végrehajtás időigénye és a nyert informáci-

ók mennyisége és minősége tekintetében, a 13. és a 14. ábrán bemutatjuk a két próbában 

elért sebességek lineáris regresszió analízisének leíró és összehasonlító statisztikai ered-

ményeit. A sebességeket konvencionálisan km × óra-1 dimenzióban adtuk meg. Az ábrá-

kon a szimbólumok az átlagokat, a függőleges vonalak a szórásokat jelölik. Szakmai 

megfontolások alapján is nyilvánvaló, hogy a 400m futásban elért sebesség mindkét 

nemben nagyobb, mint a Cooper-tesztben produkált. A sebességek szórásai között azon-

ban egyik nemben sem volt valódi különbség. 
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13. ábra. A 400m futás és a Copper-teszt alatt jellemző átlagsebességek 
összehasonlítása a leányoknál. 
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14. ábra. A 400m futás és a Copper-teszt alatt jellemző átlagsebességek 
összehasonlítása a fiúknál. 

 

 A sebesség a kor függvényében mindkét nemben szignifikánsan növekszik, de 

az egymást követő vizsgálatok eredményeinek összehasonlítása az azonos nemen belül 

itt sem szignifikáns. A két próbában a sebességek korfüggő változása a leányoknál sta-

tisztikailag egyforma volt, a fiúk mintájában viszont a 400m futás során jellemző átlag 

sebesség növekedése szignifikánsan lassúbb. 
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6. fejezet. MEGBESZÉLÉS 

 

 6.1 Testi fejlődés, morfológiai alkat és testösszetétel 

 Annak ellenére, hogy Magyarországon az ifjúság testi fejlődésének összehason-

lító elemzése több mint 100 éves múltra tekint vissza, a Szabolcs-Szatmár-Bereg me-

gyére vagy speciálisan Nyíregyházára vonatkozó legújabb adatfelvétel 1988-ból és 

1997-ből származik (Eiben et al., 1988, Szabó és Nyilas, 1997). A régióban végzett leg-

utolsó fejlődésvizsgálat is már közel 10 éves (Szöllősi, 2000), amennyiben az adatfel-

vétel időpontját tekintjük mérvadónak. Ennek ellenére e vizsgálatok eredményeit és 

elsősorban következtetéseit mérvadónak tekintjük több vonatkozásban is. 

 A vizsgált leányok és fiúk testmagasságának és testtömegének elemzése alapján 

elsősorban arra következtetünk, hogy az utóbbi 15 év során Kelet-Magyarországon is 

változtak a gyermekfejlődést stimuláló környezeti hatások (a genetikai bázis változását 

ugyanis nem feltételezhetjük). 

Abban továbbra sincs azonban különbség, hogy a leányok és a fiúk termet és tö-

meg átlagai a kisebb-nagyobb numerikus differenciák ellenére statisztikailag egyfor-

mák. Ezt az eredményt általában biológiai tényként értelmezik a vizsgálók, de a jelenség 

hátterében több szabályozó rendszeri hatás is értelmezendő. A termet és a tömeg gyer-

mekkori azonosságát azon az alapon is értelmeznünk kell, hogy e méretek felnőttkori 

középértékei között minden vizsgálatban szignifikáns a különbség. A fejlődés sebessé-

gét módosító hatások tehát azon az alapon is értelmezhetők, hogy a 7-11 éves leányok e 

rövid életszakaszban már elérik a felnőttkori méret 78-89%-át, szemben a fiúknál jel-

lemző 70-84%-kal (Mészáros, 1990). A különbségek hátterében kézenfekvő lenne a szé-

rum növekedési hormon (STH) és a másodlagos növekedési faktorok (a szomatome-

dinek) koncentrációjának nemenkénti különbségeire következtetni. A legújabb kuta-

tások eredményei szerint az STH és a szomatomedinek szérum szintje a 6-12 éves gyer-

mekek csoportjaiban a nemtől függetlenül egyforma (Esoterix Inc., 2000). Újabban a 
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vizsgálók figyelme az STH mellett a gonádok méret- és funkció különbségére, valamint 

a szérum leptin szint nemenkénti differenciáira irányul. Issad és munkatársai (1998) 

ezen az alapon a 7-11 éves leányok hormonális érettségét előretartónak ítélik a fiúkéhoz 

viszonyítva és Malina (2001) a leányok bemutatott relatív érettségéhez fizikai teljesít-

ménytöbbletet is rendel. 

A két nem kisebb-nagyobb mértékben eltérő biokémiai (Malina et al., 2004), 

hormonális és morfológiai érettsége (Reichlin, 1998) valóban nem vitatható, de az érett-

ség-különbség véleményünk szerint nem számszerűsíthető. A jelen vizsgálatunk utolsó 

két adatfelvétele során a leányok csoportjában kérdést tettünk fel a menarche-ra vonat-

kozóan, de mindössze 3 leány jelezte mindkét alkalommal egybehangzóan az első 

menstruáció időpontját. A valódi előretartást a Tanner-féle (1962) érettségi kategóriák 

alapján sem tekinthetjük általánosnak. Ez az indirekt eredményünk összhangban van 

Eiben és Mascie-Taylor (2003) megfigyelésével, mely szerint Magyarországon a menar-

che medián nem csökkent értékelhetően az utóbbi két évtizedben, de a családok szocio-

ökonomiai stá-tusából eredő hatások napjainkban szignifikánsan növelik az érés egyé-

nek közötti különbségeit. A hormonális érettség kisebb-nagyobb különbségei azonban 

jelentősek (és mérhetők) lehetnek a testméretekben, testarányokban és a testösszetétel-

ben is (Bodzsár, 2006, Bodzsár et al., 2006). 

 A nemenkénti különbségek értelmezése mellett fontos információ lehet a régió-

ban kialakult generációk közötti különbségek elemzése is. Vizsgáltjaink termet és test-

tömeg átlaga jelentősen nagyobb, mint a 15-20 évvel korábban (Eiben et al., 1988, Szöl-

lősi, 2000) jellemző. Megfigyelhető továbbá az is, hogy az országosan reprezentatív 

mintáknál közölt középértékek (Mészáros et al., 2006, Zsákai és Bodzsár, 2007) és az 

általunk számított átlagok között a differencia jelentősen kisebb, mint a korábbi évtize-

dekben. Jellemző, hogy a nemzedékenkénti testtömeg különbségek arányaiban kiseb-

bek, mint a termetbeliek, vagyis a testtömeg-termet arány változott nagyobb mértékben 

az utóbbi évtizedek során. Ezt a különbséget akár pozitívnak is minősíthetnénk, ha nem 

a test zsírtartalmának növekedése okozná a differenciát. A 4. fejezetben összefoglalt 

eredmények azonban az utóbbit sugallják. 

 A nemzedéki változás, vagyis a környezeti tényezők módosulásának hatásai több 

reprodukálhatóan előállítható antropometriai jellemző alapján bizonyíthatók, de a válto-

zások iránya és sebessége ismeretében napjainkban ezeket nem mind fogadhatjuk el 
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fenntartás nélkül pozitívnak (Bielicki, 1999). Jellemző például erre a tápláltsági állapot, 

a BMI és a testtömeg százalékában kifejezett testzsírtartalom. 

 A tápláltsági állapot jellemzőiben vizsgáltjainknál két olyan eredményt is kap-

tunk, melyek részletesebb értelmezést igényelnek. Az első az, hogy mindkét nemben 

jelentősen nagyobb a BMI is és a relatív testzsírtartalom is, mint a korábbi vizsgála-

tokban. Eiben és munkatársai (1988) kedvező minősítése: „A bőralatti zsírrétegük és így 

össztestzsírjuk is kisebb, mint az ország ifjúságának átlaga, és ez előnyös.” napjainkban 

tehát már nem tartható. A csoport szintjén csak relatív vagy éppen már abszolút értelem-

ben vett túlsúly kialakulásához vezető hatásokat a 2. fejezetben részben már érintettük. 

Itt azt hangsúlyozzuk, hogy a mintát általánosan jellemző hipoaktivitás mellett (Vajda et 

al., 2007) tekintetbe kell vennünk a nem megfelelő összetételű táplálékbevitelt is (Mé-

száros et al., 2007, Vajda et al., 2007a), amely általában a biológiai szükségletet megha-

ladó energia-bevitellel és jelentősen csökkent energia-felhasználással társul. A Photiou 

és munkatársai (2008) által, a budapesti gyermekek és serdülők vizsgálata után megfo-

galmazott kihívások (a fizikai aktivitás presztízsének csökkenése, vagy megszűnése, 

video, számítógép, TV, gyorséttermek, reklámok, stb.) a nyíregyházi gyermekeknél is 

érvényre jutottak és szinte már egészség-kockázatként értelmezendő testösszetételt ered-

ményeztek. 

 A másik értelmezendő eredményünk a test zsírtartalmának nemenként különbö-

ző sebességű változása. Mintánkban ugyanis a depózsír mennyiségének korfüggő növe-

kedése a fiúk csoportjában volt gyorsabb, és a megfigyelési periódus végére a fiúk és le-

ányok relatív testzsírtartalma között már nem volt statisztikai különbség, továbbá az át-

lag mindkét nemben megközelítette a 24%-ot. Ez az eredmény ellentmond minden eddi-

gi (nem szelektált mintáknál végzett) megfigyelésnek. Bouchard és munkatársai (2004) 

leírták ugyan a depózsír növekedés korfüggését, de vizsgálatukban a fiúk relatív test-

zsírtartalma még gyermekkorban is szignifikánsan kisebb volt, mint a leányoké. A zsír-

akkumuláció sebessége (részben a korábban kezdődő és kiteljesedő hormonális történé-

sek következtében) a leányok csoportjaiban gyorsabb (Pápai et al., 2006). Vizsgáltjaink 

relatív testzsírtartalma már 11 éves korban értékelhetően nagyobb volt, mint 19-22 éves 

fiatal felnőtteké a régióban (Szöllősi, 2000). A Cole és munkacsoportja (2000), valamint 

Lohman (1992) által javasolt kategorizálás szerint a túlsúlyos és az elhízott gyermekek 

aránya a mintánkban jelentősen nagyobb volt, mint a Magyarországon jellemző átlag 
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(Mészáros et al. 2008). A depózsír mennyiség generációk közötti különbségeit általában 

a nemzedéki változás következményei közé sorolják a vizsgálók, pedig megítélésünk 

szerint ez elsősorban életmódhatás, és kialakulása sem szükségszerű. Ez utóbbira vonat-

kozóan valóban kevés az irodalmi adat, de van bizonyító erejű munka. Thorkild és Soe-

rensen (1997) azt hangsúlyozzák, hogy az életszínvonal és az életmód változása gyakran 

vezet a népesség elhízásához, de ez megelőzhető, vagy visszafordítható, amennyiben a 

társadalom (tehát nem az egyén, az iskola vagy a család) időben megfelelő intézkedé-

seket hoz. A megfelelő természetesen nem a határozat, a javaslat, vagy a reklám, hanem 

az életmód-változtatáshoz szükséges tárgyi és anyagi feltételek biztosítása, továbbá az 

elengedhetetlenül szükséges „presszió” alkalmazása. Dániában ez a múlt század utolsó 

harmadában sikeres volt! 

 A méretek és a testösszetétel változása mellett jelentős információt ad vizsgáltja-

ink morfológiai alkatának (növekedési típusának) elemzése is. Erre vonatkozóan a régi-

óból korábbi vizsgálatot nem találtunk, tehát csak az országos referencia adatokkal tör-

ténő összehasonlítás az értelmezés járható útja. A humánbiológiában, napjainkban már 

általános törekvés az, hogy a különböző nemű vizsgáltak testi felépítését azonos alapon 

minősítsük. Eredményeink szerint a metrikus index korfüggő sora nemenként akkor is 

különböző, ha azonos algoritmus alapján számítjuk. Vizsgálatunkban a leányok morfo-

lógiai alkata már 7-11 éves kor között is szignifikánsan nyúlánkabb, mint a fiúké. A 

plasztikus index átlagok összehasonlítása után a fiúk mozgatórendszeri fejlettségét ítél-

jük fejlettebbnek. A közel 30-40 évvel korábban vizsgált gyermekek növekedési típusá-

nak nemenkénti középértékeit (Szmodis et al., 1976, Mészáros és Mohácsi, 1983) alapul 

véve megállapítjuk, hogy vizsgáltjaink leptomorf-normoplasztikus növekedési típust 

képviselnek. A normoplasztikus konstitúció azonban humánbiológiailag egyik nemben 

sem jelent az idézett munkákban közölttel megegyező mozgatórendszeri fejlettséget, a 

minősítés csupán csak az abszolút értékek statisztikai azonosságára vonatkozik. Mint a 

fejezet elején hangsúlyoztuk, vizsgáltjaink szignifikánsan magasabbak a 30-40 évvel 

korábban élt hasonló korú gyermekeknél. A plasztikus index és a termet lineáris kapcso-

lata azonban gyermekkorban is szignifikáns és pozitív (Szőke, 1995). Ilyen megközelí-

tés alapján az ezredfordulót követően vizsgált, nyíregyházi gyermekek inkább lepto-

morf-hipoplasztikus konstitúciót képviselnek. Azaz: nyúlánk testalkatukhoz kevésbé 

fejlett csont-izomrendszeri fejlettség társul. 
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 A növekedési típus értelmezéséhez új szempontokat ad Szmodis és munkacso-

portja (2007) közleménye. A szerzők arra hívják fel a figyelmet, hogy a test zsírtartal-

mának növekedése már olymértékben nagy és általános, amely indokolttá teszi a metri-

kus és a plasztikus index korrekcióját a depózsír mennyiség függvényében. A szerzők 

fogalmazása szerint, amikor Conrad (1963) közreadta a morfológiai alkat besorolási el-

járását, még nem volt a mostanihoz hasonló járvány a túlsúly és az elhízottság. A java-

solt korrekció további következménye és metodikai pozitívuma, hogy közel körszim-

metrikussá teszi az indexek együttes eloszlását és nullához közeli értékre csökkenti kor-

relációjukat. A javasolt korrekció eredménye azonban az általunk is számítottnál negatí-

vabb metrikus és abszolút értékben kisebb plasztikus index. 

 A 4. fejezetben összefoglalt eredmények ismeretében a vizsgált gyermekeknél 

jellemző, a korábbiakhoz viszonyított fokozott leptomorfiára direkt magyarázatot nem 

tudunk adni. Logikailag azonban összecseng Wolanski (1978), valamint Faludi és mun-

katársai (2003) következtetése. A lengyel antropológus teoretikus következtetés ered-

ményeként előrevetítette az alkat nyúlánkságának linearizálódását az egymást követő 

felnőtt generációk sorában. Megítélése szerint ez a változás a termelőmunka egyre csök-

kenő fizikai igénybevételéből származhat. A magyar munkacsoport eredményei szerint 

a testnevelési osztályos gyermekeknél a morfológiai alkat nyúlánkságának korfüggő nö-

vekedése lassúbb, mint a nem testnevelési osztályosok mintáiban. Nem zárható ki tehát, 

hogy a jelentősen csökkent fizikai aktivitás a test összetételének kedvezőtlen módosu-

lásai és a mérsékelt fizikai teljesítőképesség mellett a testi felépítés korfüggő változását 

is befolyásolja. Ennek bizonyítására vagy cáfolatára azonban legalább 8 évig tartó 

hosszmetszeti vizsgálatra lenne szükség. 

 

 6.2 Motorikus teljesítmények 

 A vizsgált fizikai teljesítmények értelmezése több nehézségbe ütközik. A legfon-

tosabb elemzési korlát az, hogy sem Magyarországon, sem pedig Európában nincs álta-

lánosan elfogadott és nagy minták jellemzésére alkalmas, validált próbarendszer. A tel-

jesítmény-vizsgálatok során szem előtt kell tartanunk ugyanis, a WMA (1996) több eti-

kai előírását, továbbá a vizsgálatban együttműködő iskolák jogos igényeit, melyek sze-

rint a gyermeket nem vonhatjuk ki tetszés szerint az iskolai munkából, vagy nem ren-

delhetjük be őket például délutáni vizsgálatra. A bemutatott eredmények értelmezése fo-
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lyamatában tehát nem marad más lehetőségünk, mint az, hogy elsősorban testnevelő ta-

nári és egészségnevelői értékrendszer szerint minősítjük a teljesítményeket, és minősí-

tésünket összehasonlítjuk más haza és külföldi vizsgálók következetéseivel, melyek va-

lószínűen a miénktől eltérő próbaeredmények ismeretében születtek. Természetesen, ha 

rendelkezésre áll megfelelő viszonyítási alap, az összehasonlítást és a szekuláris válto-

zások következményeinek elkülönítését elvégezzük. 

 Elöljáróban megfogalmazzuk, hogy az egyik előzetes elvárásunk nem teljesült. 

Az ugrás és a dobás valóban természetes mozgásforma (vagy a korábbi évtizedekben 

természetes mozgásforma volt), de az eredményesség már ezen a teljesítmény szinten is 

nagyobb mértékben függ a technikától, mint a tanulók szerzett, vagy magukkal hozott 

képességeitől. Egybehangzó a hazai vizsgálók véleménye abban, hogy a minimálisan 

szükséges technika 6-7 éves korra napjainkban azért nem alakul ki, mert a gyermekek 

meghatározó többsége csupán az iskolában találkozik először az ilyen képességeket 

igénylő feladatokkal. A szükséges gyakorlás hiányából ered az is, hogy az általános is-

kola első éveiben a 60m-nél hosszabb futások esetében már hiányzik az aktuális kondí-

cionális állapoton alapuló és megfelelő irambecslés (Király et al., 1999, Ihász et al., 

2006) és ez korlátozza a legjobban a teljesítményt. 

Ilyen tekintetben irányt mutató Győri (1996) munkája, aki bizonyította, hogy az 

óvodások nagyon érzékenyen reagálnak a rendszeres fizikai terhelés ingereire és a fizi-

kailag aktív óvódások általában jobb fizikai teljesítmény-mutatókkal rendelkeznek, mint 

az általános iskola átlagos fizikai aktivitású, első vagy második osztályosai. A fentiek 

értelmében minden olyan minősítésünk, amely vizsgáltjainkra nézve elmarasztaló, nem 

a szükséges szomatikus fejlettségi szint hiányából ered, hanem a gyermekek életmód-

jából. A megbeszélés további bekezdéseiben próbánként minősítjük vizsgáltjaink fizikai 

teljesítményeit, majd az utolsó szakaszban, nem felmentésként (!), bemutatjuk azokat az 

általános trendeket, melyek az iparilag fejlett társadalmak gyermekinél általánosan jel-

lemzők. 

 A korábbiakban közreadott hazai vizsgálatok eredményei ismeretében kiemel-

jük, hogy a nyíregyházi gyermekek 30m futásban nyújtott teljesítménye és teljesítmény 

változása a legkedvezőbb. Noha ezek az időátlagok is kisebb-nagyobb mértékben gyen-

gébbek, mint a Szabó (1977) vagy Mészáros és munkatársai (1986) által közöltek, de a 

különbségek nem csupán a végrehajtáshoz szükséges idő rövidsége következtében ki-
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csik relatíve. A közel 30 éve javasolt 15-pontos minősítési rendszer (Szabó, 1977) 

alapján vizsgáltjaink iniciális középértékeihez 6-7 pont társítható és ez a differencia a 

3,5 év során következetesen megmaradt. A mi gyakorlati tapasztalatunk is az, hogy eb-

ben a próbában még a túlsúlyos és néha még az elhízott gyermekek is produkáltak jó 

eredményt, továbbá időeredményeik korfüggő csökkenése sem maradt el nem túlsúlyos 

kortársaikétól, tehát valóban nem a nagyobb depózsír mennyiség az eredményességet li-

mitáló legfontosabb tényező. Ilyen mérsékelt teljesítmény szinten általában nem célsze-

rű a tulajdonság öröklődöttségére hivatkozni, bár a gyorsaságban az örökletes hatások 

szerepe közismerten meghatározó. Bouchard és munkatársai (1997) elemzésében a h2 > 

60% (h2 = heritabilitási koefficiens). A kulcsmomentum ebben az összehasonlításban 

valószínűen az, hogy ez a teljesítményforma és időtartam áll legközelebb gyermekeink 

életviteléhez. Amint a disszertáció 1. fejezetében már hangsúlyoztuk, napjaink gyerme-

kei a szabadidős tevékenységek során előnyben részesítik a rövid ideig tartó, intermit-

táló teljesítményeket (de alapvetően elzárkóznak a hosszabb időtartamot igénylőktől) és 

ennek következtében az ilyenekben kissé gyakorlottabbak, (Tomkinson et al., 2003). 

Egy további lényeges kérdés az is, hogy a nagy városokban élő gyermekeknek van-e 

megfelelő és biztonságos terük a spontán fizikai aktivitásra. 

A gyorsaságra vonatkozó összefoglaló értékelésünk az, hogy a nyíregyházi gyer-

mekek ebben a próbában nyújtott teljesítménye nem marad el az ország más régi-

óiban, napjainkban élőkétől (Photiou, et al., 2007, Zsidegh, et al., 2007), és nincs 

jelentős különbség a különböző hazai vizsgálatokban tapasztalt csoporton belüli 

variabilitások között sem. Vizsgáltjaink teljesítménye azonban mindkét nemben 

kismértékben gyengébb, mint az évtizedekkel korábban élőké (Szabó, 1977, Mé-

száros és Mohácsi, 1981, Mészáros et al., 1986). 

 A helyből távolugrás próba bonyolult és nehéz feladat volt vizsgáltjaink számá-

ra, a vizsgálat kezdetén is és a későbbiekben is. Szükséges hangsúlyozni, hogy a korre-

láció analízis eredményeinek ismeretében a raktárzsír teljesítményt csökkentő hatásait 

ebben az esetben is csak minimálisnak tekintjük. Az átlagok alapján megállapítjuk, 

hogy a korábbi vizsgálatok eredményeihez viszonyítottan (Eiben et al., 1988, Mészáros 

et al. 1986, 1989) a teljesítmények inkább mérsékeltek, mint átlagosak és inkább hason-

lítanak a 80-as évek túlsúlyos gyermekeiéhez, mint a normál testösszetételűekéhez. 

Szabó (1977) pontrendszere szerint a helyből távolugrás értéke mindkét nemben csak 5-
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6 pont közötti. Bár nincs adatunk rá (mivel a láberőt direkt módon nem mértük), mégis 

azt feltételezzük, hogy nem a szükséges erő a korlátozó tényező, hanem a mozgás vég-

rehajtásának alapvető feltétele, a koordináció, amely csak rendszeres gyakorlással ala-

kítható ki vagy éppen fejleszthető. Vizsgáltjaink életkorából eredően, a látványos erőfej-

lődés még „edzés” eredményeként is csak mérsékelt lehet (Froberg és Lammert, 1996, 

Rowland, 1995, 2005), de a motorikus ügyesség (a mozgáskoordináció) fejlesztésének 

lehetőségei még ebben az életkori tartományban is szinte határtalanok (Burton és Miller, 

1998, Yan et al., 2000). 

 A kislabdahajítás próbában elért eredmények valójában a helyből távolugrásnál 

leírtakhoz hasonló következtetésekre adnak alapot és a megfogalmazható hiányosságok 

is szinte azonosak. A gyenge vagy mérsékelt teljesítmény azonban nem csupán vizsgált-

jaink jellemzője. Az ezredfordulót követően Othman és munkatársai (2002), Tatár és 

munkacsoportja (2003), Vajda és munkatársai (2007) a magyar gyermekek dobóteljesít-

ményét hasonlóan gyengének ítélte, mint mi a nyíregyháziakét. Szabó (1977) minősí-

tése szerint az átlagos dobóteljesítmények következetesen 5 ponttal „jutalmazhatók”. Ez 

az eredmény azért is meglepő, mert a dobások alkalmával a nagyobb testtömeg álta-

lában még a rendszeresen nem sportoló gyermekeknél is előny (Mészáros et al., 1986). 

Esetünkben a nagyobb tömeg (amely alapvetően a depózsírból ered) fennállt, de a jobb 

teljesítmény nem. A morfológiai alkat jellemzőinek ismertében vizsgáltjainknál a moz-

gás végrehajtásának szerkezeti (biomechanikai) egyensúlya még a leányok csoportjában 

sem bomlott meg. A kiemelendő korlátozó tényezők tehát ismételten az elvárható moz-

gáskoordináció hiánya, vagyis a végrehajtás kontrollja, a megfelelő gyakorlás hiánya. 

A robbanékony erőt és koordinációt feltételező két próba eredményei összhangban 

vannak korábbi állításunkkal, mely szerint a vizsgált gyermekek alapvetően hipo-

aktívak. Részt vesznek ugyan az iskolai testnevelés órákon, de ez az ingermennyi-

ség, gyakoriság és időtartam a szükséges koordináció kialakulásához nem elegen-

dő. Hangsúlyozzuk, hogy ez alapvetően nem az iskolai testnevelés, vagy a testne-

velő tanárok hibája. 

 A gyermek futó- és kardio-respiratorikus állóképességét a 400m futás időered-

ményével és a Cooper-tesztben teljesített távolsággal jellemeztük. Mivel mindkét próba 

eredményessége nagyon hasonló képességeket és tulajdonságokat feltételez az eredmé-

nyek és a következtetések is hasonlóak. A 400m futás próbában vizsgáltjaink elmaradá-
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sa átlagosan 8-12 secundum, amennyiben Szabó (1977) átlagos fizikai aktivitású 

gyermekeknél nyert adatait tekintjük összehasonlítási alapnak. A különbség még na-

gyobb (11-14s), ha vizsgáltjaink teljesítményét a testnevelési osztályos gyermekekéhez 

hasonlítjuk (Mészáros et al., 1989). A megítélést tovább rontja az a tény is, mely szerint 

az elmaradás az idősebb gyermekek esetében nagyobb, mint a fiatalabbakéban. A 400m 

futás időeredményei alapján vizsgáltjaink teljesítménye Szabó kategorizálása szerint is-

mételten csak 5-6 pont, vagyis gyenge. 

 A Cooper-teszt egyik korlátja az, hogy végrehajtása valódi motivációt és a ké-

pességek pontos becslését (jobb esetben ismeretét) igényli. A motiváció esetében segít-

hettünk a gyermekeknek, de a választott intenzitás módosítása meghaladta lehetősége-

inket. A teljesítmények ebben a próbában is egyértelműen gyengék. Király (1996) a 

miénkkel megegyező korú és elrendezésű vizsgálatának eredményeit alapul véve a nyír-

egyházi gyermekek általában 80-100 méterrel teljesítettek rövidebb távot, mint a győ-

riek, csupán 10 évvel korábban. A különbségek magyarázataként felmerülhet a relatív 

testzsírtartalom különbözősége is (ez kisebb volt a győri mintában), de véleményünk 

szerint jelentősebb az életmódhatás, amely többek között a nagyobb zsírtömeg kialaku-

lásához is vezetett. A nagyon gyenge kardio-respiratorikus állóképesség más összefüg-

gésben is figyelmet érdemel. Bouchard (2000) a nagy testzsírtartalmat is és a gyenge 

kardio-respiratorikus teljesítményt is a „csak” később kialakuló kardio-vaszkuláris be-

tegségek kockázati tényezőjeként minősíti. Vizsgáltjaink esetében mind a két tényező 

már korai gyermekkorban fennáll. A megítélés tehát egyértelműen negatív, hiszen a 

szerző felhívja a figyelmet arra is, hogy a két kockázati tényező nem egyszerűen össze-

adódik, hanem mértani hatvány mentén fejti ki hatásait. Revízióra szorul azonban azon 

állítása, hogy a kóros következmények általában csak a későbbi életkorokban alakulnak 

ki. Napjainkban már ennek megítélése sem egyértelmű. Reusz és munkatársai (2001), 

Andersen és Froberg (2007) eredményei arra hívják fel a figyelmet, hogy az elhízottság-

ra és a hipoaktivitásra visszavezethető kardio-vaszkuláris betegségek gyakorisága az 

iparilag fejlett társadalmakban, napjainkban lényegesen nagyobb, mint a korábbi évtize-

dekben volt, és a valódi betegség kialakulása is egyre korábbi életkorra esik (Baquet et 

al., 2003). 

A vizsgált leányok és fiúk kardio-respiratorikus teljesítménye nagyon mérsékelt és 

ez nem kizárólagosan a biológiailag kívánatosnál nagyobb depózsír mennyiség 
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következménye. Gyermekink életéből valójában hiányzik a testmozgás. Amennyi-

ben a mozgáskoordináció elvárt szintje gyermekkorban nem alakul ki, akkor a 

gyermek „csak” ügyetlen lesz serdülő- vagy felnőttkorban, de a megfelelő szív-

vérkeringési állóképesség hiánya egészségkockázat és ez minőségileg más követ-

kezmény. 

 A fejezetben kiemeltük azokat a tényeket és jelzéseket, melyek a felnövekvő ge-

neráció életminőségét és egészségi állapotát már pillanatnyilag is veszélyeztetik. A 2. 

fejezetben ismertettük azokat a vizsgálati eredményeket, melyek azt bizonyítják, hogy e 

rizikó nem csupán városunkban vagy régiónkban áll fenn, hanem a fejlett és a fejlődő 

társadalmakban általános. Vannak társadalmak, amelyekben a bizonyított kihívásokat 

napjainkban már komolyan veszik (Tremblay, 2007), de a közép-európai országok több-

ségében még csak beszélnek róla. Ekelund és munkatársai (1997) Svédországban már 

akkor megkondították a vészharangot, amikor a gyermekek 5%-ának rendszeres fizikai 

aktivitása nem érte el a biológiailag kívánatos szintet. Tatár (2004) közlése szerint Ma-

gyarországon az aktív gyermekek képviselnek ilyen arányt! Az elmúlt évtized során a 

svéd állapot valójában nem romlott tovább, de Ekblom (2005) következtetése ennek 

ellenére továbbra is negativisztikus, noha nem egyértelműen negatív. Dollman és mun-

katársai (2005) következtetése sem egyértelműen pozitív a jövőt illetően. A szerzők azt 

hangsúlyozzák, hogy pillanatnyilag nincs általánosan érvényes bizonyíték arra, hogy az 

epidémia szintjén jelentkező túlsúly és kardio-vaszkuláris rizikó rövid időn belül megál-

lítható vagy szerencsésebb esetben visszafordítható lenne. French és munkatársai (2001) 

becslése szerint az iskoláskorú gyermekek fizikai teljesítményének (teljesítőképessé-

gének) évenkénti csökkenése a különböző fejlett társadalmakban átlagosan 0,2%! 

 A biológiai fejlettség, a morfológiai alkat, a testösszetétel és a fizikai teljesítmé-

nyek fejlődésének változónkénti vagy jellegenkénti bemutatása mellett napjainkban 

változott a megközelítés és az elemzés módszere is. A biológiai rendszerek komplexitá-

sának „mérésére” egyre többen és többször alkalmazzák a statisztikai entrópiát (Land és 

Elias, 2005). Hazánkban az egyik első ilyen vizsgálat eredményeit Zsidegh és munka-

társai (2007a) közölték testnevelési osztályos és normál osztályba járó gyermekekről. 

Következtetésük az, hogy a korai specializálódás helyett célravezetőbb a mozgásfej-

lődés általános megalapozására törekvő, a szenzibilis időszakokat figyelembe vevő elv 

és gyakorlat. Vizsgáltjainknál azonban sem a korai specializálódás jelei (a minden pró-
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bában átlagon felülit vagy kiemelkedőt nyújtó gyermek csak véletlen kivétel volt) sem 

pedig az általános képességfejlesztés következményei nem voltak felismerhetők a cso-

portok szintjén. Talán megérne egy önálló vizsgálatot annak elemzése is, hogy ezek a 

hiányosságok „csupán” a szaktanár – tanító különbségből erednek-e, vagy valóban 

szükség lenne az iskolai testnevelés reformjára is. 

 A kialakult állapotot szemléletesen jellemzi Belányi és munkatársai (2007) 

összehasonlító vizsgálatának eredménye is. A szerzők a rendszeresen nem sportoló és 

diagnosztizáltan asthmás (tehát terápiás célú, de rendszeres fizikai aktivitást végző) 

gyermekek Cooper-tesztben (a 12 perces járás-futás próbában) nyújtott teljesítményit 

hasonlították össze 20 éves megfigyelési periódusban. Míg 1985-ben még a beteg és a 

rendszeresen nem sportoló kontroll csoport teljesítmény átlagai statisztikailag egyfor-

mák voltak, addig 2005-ben a rendszeresen úszó, de asthmás gyermekek futóteljesít-

ménye szignifikánsan jobb volt. A különbség természetesen nem mérési hiba vagy min-

tafüggő jelenség következménye. 

 

 6.3 A lineáris korreláció analízis eredményei 

 A lineáris korreláció analízis eredményei részben összhangban vannak a koráb-

ban megjelent hazai és nemzetközi közleményekben leírtakkal, részben eltérőek azok-

tól. Az egyezés alapvetően Rowland (2005) megállapítására vonatkozik, mely szerint a 

rendszeresen nem sportoló gyermekek mérhető fizikai teljesítményei alapvetően a szo-

matikus fejlődés függvényében változnak. Rowland megállapítása természetesen, a vál-

tozás hangsúlyozása ellenére sem tartalmazza a mért teljesítmények minősítését. Vizs-

gálatunkban a naptári életkor és a próbaeredmények korrelációja volt a legerősebb, a 

termet, a testtömeg és a plasztikus index statisztikai kapcsolata a mért próbaeredmé-

nyekkel szignifikánsan gyengébb volt a naptári korénál annak ellenére, hogy ezek a 

mérőszámok is a szomatikus fejlődés jellemzői. A különbség megítélésünk szerint abból 

ered, hogy a koradat vizsgálatonkénti különbsége gyakorlatilag konstans volt, míg a két 

testméret valamint a csont-izomrendszeri fejlettség változása egyénenként nagyon eltérő 

is lehetett. Zsidegh és munkatársai (2007) gondolatmenete alapján az sem zárható ki, 

hogy a szomatikus jellemzők változása (például az általunk nem vizsgált, genetikai vagy 

környezeti hatások következtében) kevésbé rendezett ebben az életkori tartományban, 

mint a naptári vagy biológiai életkoré. 
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 Az elemzés során ki kell térnünk a plasztikus index és a motorikus próbaered-

mények nagyon mérsékelt korrelációira is. A hazai vizsgálók tapasztalatai szerint e mé-

rőszám és a különböző fizikai teljesítmények lineáris korrelációja következetesen szig-

nifikáns és legalább közepes erősségű (Szmodis et al., 1987, Mészáros, 1990, Dallos et 

al., 1991, Király et al., 1999a). Rowland (2005) gondolatmenete alapján ez a kapcsolat 

érthető, hiszen a plasztikus index is a szomatikus fejlettség egy lehetséges mérőszáma, 

továbbá az index szorosan korrelál a csontéletkorral is. Valójában ezen az alapon hasz-

nálható a biológiai fejlettség egyik becslő változójaként (Mészáros és Mohácsi, 1983). 

Az idézett hazai szerzők a plasztikus index és a fizikai teljesítmények kapcsolatát olyan 

gyermekeknél elemezték, akiknek fizikai aktivitása megközelítette a gyermekfejlődés 

szempontjából elvárható terjedelmet és gyakoriságot (testnevelési osztályosok és/vagy 

rendszeresen sportolók). Vizsgáltjaink testösszetétel és fizikai teljesítmény-jellemzői vi-

szont azt bizonyították, hogy ők hipoaktívak. A korreláció analízis eredményei viszont 

azt is sugallják, hogy a nagyobb raktárzsír mennyiség teljesítményt csökkentő hatása 

nem erősebb, mint a hipoaktivitásé. A plasztikus index és a fizikai teljesítménymutatók 

laza, vagy csupán jelzés értékű statisztikai kapcsolatát tehát elsősorban környezeti ha-

tásként minősítjük, hiszen azokban a próbákban (dobás és ugrás) maradnak el legjobban 

az általunk használt referenciáktól, amelyekben a teljesítmények spontán fejlődése Mero 

és munkacsoportja (1990) tapasztalatai szerint, 5-12 éves kor között a legérzékenyebben 

reagál a fizikai aktivitás ingereire. A változások kialakulásában az edzés szerepét (mint 

egy a központi idegrendszer funkcióit facilitáló tényezőt) a vizsgálók meghatározónak 

ítélik és ilyen alapon nem is lehetne különbség a két nem prepubertáskori teljesítményei 

között. 

 A motorikus próbaeredmények egymás közötti, csupán laza korrelációi szintén a 

csoport szintjén is általános hipoaktivitásra irányítja a figyelmet. Többségében a testne-

velő tanárok megfigyelése és csak kisebb részben a vizsgálatok eredménye (Mészáros et 

al., 1986, Szmodis et al., 1987, van Praagh, 1998) az, hogy a fizikailag aktívabb gyer-

mekek csoportjaiban vannak olyanok, akik a tesztelésre használt motorikus próbák 

többségében jó teljesítményt nyújtanak, míg a gyengébbek általában minden próbában 

rosszabbul teljesítenek. Az általunk vizsgált mintákban a nemtől függetlenül a fizikai 

teljesítmények kapcsolatát számszerűsítő együtthatók és a közös variancia hányadok ki-

csik. Ez az eredmény csak úgy fordítható le a gyakorlat nyelvére, hogy a teljesítmények 
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minősége még gyermekenként is nagyon eltérő, vagyis nagyon ritka a két csoportban a 

mind az 5 próbában hasonló színvonalon teljesítő tanuló. A nagyon mérsékelt statiszti-

kai kapcsolat azt is jelentheti, hogy a jobb (de nem jó) és a valóban gyenge teljesítmé-

nyek szinte gyermekenként és valójában véletlenszerűen variálnak e mintában. A két ál-

lóképességet becslő próba (400m futás és Cooper-teszt) eredményei közötti korreláció 

például csak -0,33 és -0,38 volt, tehát még a gyermekek 10%-nál sem jellemző a két fu-

tóteljesítmény valódi párhuzama. A teljesítmények kiegyensúlyozottságát vagy éppen 

kiegyensúlyozatlanságát azonban önmagában nem ítélhetjük sem kedvezőnek, sem pe-

dig kedvezőtlennek. A kedvező állapot az lenne, ha a gyermekeink, legalább a testne-

velő tanári megítélés szerinti közepes színvonalon mutatnának kiegyensúlyozott telje-

sítményprofilt. 
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7. fejezet. KÖVETKEZTETÉSEK 

 

 Vizsgálatunk célja volt reprezentatív, hosszmetszeti vizsgálatban jellemezni az 

általános iskola alsó tagozatába járó, átlagos fizikai aktivitású nyíregyházi leányok és 

fiúk testi fejlődését, testösszetételük és motorikus teljesítményeik korfüggő változását 

és mintázatát. A longitudinális kinanthropometriai vizsgálatot 196 leány és 205 fiú tanú-

lónál végeztük el. 

 Megállapítottuk: 

 I. A testméretek és a morfológiai alkat nemenkénti változására vonatkozó kérdé-

sünkkel kapcsolatosan a következőket hangsúlyozzuk. Amennyiben a gyermekek testi 

fejlődését csak a testmagassággal és a testtömeggel jellemezzük, a két nem fejlődési 

mintázata nagyon hasonló, de a statisztikailag azonos méret átlagok és szórások nem je-

lentenek azonos biológiai fejlettségi szintet. A vizsgált gyermekek magassága és tömege 

jelentősen nagyobb, mint az évtizedekkel korábban vizsgált kortársaiké. A különbség 

eredendően a Magyarországon még mindig ható nemzedéki változás következménye. A 

20 évvel ezelőtt még értékelhető regionális különbségek eltűnőben vannak. A nemzedé-

ki változás szomatikus jellemzői közül azonban csak a szignifikánsan nagyobb termet 

átlagokat minősíthetjük fenntartás nélkül pozitívnak. 

 A méret- és fejlődési sebesség különbségekre vonatkozó hipotézisünket az ered-

mények ismeretében igazoltnak tekintjük. 

 A leányok morfológiai alkata a megfigyelési periódus teljes időtartama alatt 

szignifikánsan leptomorfabb, mint a fiúké, még abban az esetben, ha mindkét nemnél 

azonos számítási algoritmust alkalmazunk. Ez az eredmény feltehetően a két nem kö-

zötti genetikai differencia (szexuális dimorfizmus) következménye. Vizsgáltjaink testi 

felépítése azonban jelentősen gracilisabb, mint a korábban vizsgált hasonló korú leányo-

ké és fiúké. A fokozottabb leptomorfia megítélésünk szerint a jellemzően hipoaktív élet-

mód egyik mérhető következménye. 
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 A morfológiai alkat 7-11 éves kor közötti nemenkénti hasonlóságára vonatkozó 

hipotézisünk nem tartható. 

 II. A tápláltsági állapot változásának elemzése után hangsúlyozzuk. Függetlenül 

attól, hogy a tápláltsági állapotot a testtömeg indexszel, vagy a tömeg százalékában ki-

fejezett testzsírtartalommal jellemezzük, vizsgáltjaink már az első adatfelvétel alkalmá-

val is túltápláltak voltak. A relatív testzsírtartalom növekedése félévenként is jelentős 

volt. Ennek következménye, hogy a mintában nagyon sok a bizonyítottan túlsúlyos és 

az elhízott gyermek. A tapasztalt arányok jelentősen meghaladják a referencia csopor-

toknál jellemzőt és súlyos egészség kockázatként értelmezendők. A fokozott zsírraktá-

rozás egyértelműen az életmód következménye. 

 A test zsírtartalmának nemenkénti különbözőségére vonatkozó hipotézisünk kor-

látozás nélkül tartható. 

 Különbség volt a két nemben a test zsírtartalmának növekedési sebességében is. 

A fiúk kezdeti kisebb depózsír mennyisége a megfigyelési időszakban szignifikánsan 

gyorsabban nőtt, mint a leányoké. A 7. adatfelvétel időpontjában a nemek közötti diffe-

rencia már nem volt szignifikáns. 

 A vonatkozó hipotézisünk nem tarható. 

 III. A gyermekek 5 motorikus próbával jellemzett fizikai teljesítménye általában 

gyenge. A referencia adatokhoz viszonyított legnagyobb elmaradást, a koordinációt és a 

kardio-respiratorikus állóképességet feltételező próbákban tapasztaltuk. A nagyon mér-

sékelt fizikai teljesítmények azonban csak részben magyarázhatók a vizsgáltjaink jelen-

tős depózsír mennyiségével. A jelentősebb hatás a mozgásszegény életmód (ez valószí-

nűen már az iskolás kort megelőző években kialakult), amelyre megítélésünk szerint 

nem jelenthet megoldást az iskolai testnevelés mai óraszáma és rendszere. A teljesítmé-

nyek korfüggése minden alkalmazott próba esetében szignifikáns volt, de a fejlődési se-

bességek következetesen mérsékeltek. Amennyiben a fejlődési sebességek között ne-

menként differencia volt, a fiúk teljesítmény-változását ítélhetjük gyorsabbnak. A min-

tánkban jellemző fejlődési sebességek jelentősen elmaradnak a korábbi megfigyelések 

eredményeitől, amely hatás ismételten az életmód következménye. 

 A kérdéssel kapcsolatosan megfogalmazott hipotézisünk tartható. 

 IV. A motorikus próbaeredmények egymás közötti korrelációi minden párosítás-

ban szignifikánsak voltak mindkét nemben, de a statisztikai kapcsolat következetesen 



 74 

laza. Az eredményt úgy értelmezzük, hogy a vizsgált gyermekek teljesítmény profilja 

még a bemutatott nagyon mérsékelt teljesítmény szinten is kiegyensúlyozatlan. Mivel az 

alkalmazott próbák többsége természetes mozgás volt, arra következtetünk, hogy a sza-

badidős tevékenységük ezeket nem tartalmazzák a szükséges időtartamban és gyakori-

sággal. Az alapvető, tehát nemcsak a fizikai teljesítmények jellemzésekor előtérbe ke-

rülő kondíció és koordináció (motorikus ügyesség) spontán fejlődése vizsgáltjainknál 

elmarad a korcsoportra jellemző szinttől. Az, hogy vizsgáltjainknál e hiány milyen haté-

konysággal pótolható, az eredmények ismeretében nem is becsülhető. A következő ge-

nerációk érdeke viszont jelentős változást igényelne az iskolai testnevelésben is és a 

gyermekek életmódjában is. 

 A megfogalmazott hipotézisünk csak korlátozott mértékben tartható. 
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Összefoglaló 

 Hosszmetszeti vizsgálatban elemeztük a Nyíregyházán tanuló általános iskolá-

sok szomatikus és motorikus fejlődését. A testi fejlettség és testösszetétel változásának 

leírására szakirodalmilag elfogadott antropometriai eljárásokat alkalmaztunk. A gyer-

mekek fizikai teljesítőképességét a 30m futás, a helyből távolugrás, a kislabdahajítás, a 

400m futás és a Cooper-teszt eredményei alapján minősítettük. 

 Az első adatfelvétel eredményei alapján vizsgáltjaink testi fejlettsége nagyon kö-

zel van az országosan reprezentatív mintákban tapasztalt átlagokhoz. A korábban bizo-

nyított elmaradás kiegyenlítődése feltételezhető. A mintában a termet és a testmagasság 

korfüggő növekedése nem volt arányos, a tömegnövekedés sebessége kifejezettebb. En-

nek eredményeként a gyermekek relatív testzsírtartalma nagy, a depózsír növekedése a 

fiúk csoportjában gyorsabb. A mintában a vizsgálat végén már sok a túlsúlyos vagy el-

hízott gyermek. Ez az eredmény logikailag ellentétben van vizsgáltjaink morfológiai al-

katának korábbiakhoz viszonyított kifejezettebb nyúlánkságával, amely nem genetikai, 

hanem életmódhatás. 

 A gyermekek motorikus teljesítménye a vizsgálat teljes időtartama alatt mérsé-

kelt vagy gyenge. A szórások mindkét nemben és minden próbában nagyok. Ilyen tekin-

tetben kivétel a 30m futás. A teljesítmények korfüggő növekedése mindkét nemben és 

minden próbában szignifikáns, de a fél év alatt kialakult teljesítmény többlet általában 

nem jelentős statisztikailag. A motorikus próbaeredmények nagyon mérsékelt szintje és 

korfüggő változása azonban csak részben magyarázható a biológiailag kívánatosnál na-

gyobb testzsírtartalommal. A fiúk fizikai teljesítőképessége már kezdetben is jobb és ál-

talában gyorsabban változik, mint a leányoké. A vizsgált jellemzők közül a naptári kor 

az egyetlen, amelynek hatása a teljesítményváltozásokra legalább közepes erősségű. 

 A motorikus próbaeredmények egymás közötti nagyon laza korrelációi arra utal-

nak, hogy a vizsgált gyermekek teljesítményei próbánként is nagyon eltérő minőséget 

képviselnek. 

 A szomatikus és motorikus jellemzők alapján egyértelmű, hogy a vizsgáltjaink 

rendszeres fizikai aktivitása jelentősen elmarad a megkívánt szinttől. Az átlagos fizikai 

aktivitás estükben hipoaktivitást jelent. A nagy testzsírtartalom és a nagyon mérsékelt 

kardio-respiratorikus állóképesség a csoport szintjén már egészség kockázat, a megoldás 

messze meghaladja az iskolai testnevelés lehetőségeit. 
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Abstract 

 Somatic and motor developments were analysed in Nyíregyháza school-children 

during a 3.5-year observation period. Changes in somatic development and body com-

position were described by anthropometric methods, accepted by the literature. Physical 

capabilities were characterised by the scores in 30m dash, standing long jump, fist-ball 

throw, 400m run scores and by distance performed during the Cooper-test. 

 The results of initial data collection show that somatic development of Nyíregy-

háza children is close to the characteristics published in a nation-wide representative 

study. The equalization of earlier observed delay in somatic development can be sup-

posed. The age-related increases in height and body mass were not proportionate in this 

sample the increase in body mass was more marked. Consequently the relative fat con-

tent of children was high, and its increase with age was faster in the group of boys. 

There were many overweight and obese children at the end of observation. This result is 

in a logical contradiction with the more linear than the previously observed physique. 

This result cannot be attributed to the genetic changes this is obviously an environment-

al effect. 

 Physical performance of the children was moderate or weak during the whole 

observation period. The within-group variability was large in both sexes and every test 

score. Significant linear development was observed in the results of 5 motor-tests, but 

the developments in 6 months were not statistically significant in general. The very mo-

derate level of the physical capabilities and their increases can only be attributed to the 

higher than required body fat content relative to body mass in part. The physical per-

formances of boys were initially higher than those of the girls, and their slopes were 

also greater. Among the analysed variables only the calendar age had medium correla-

tion with the physical performance scores. The very weak correlations between the mo-

tor performance scores indicate that the performances of a given child may represent 

very different quality. By the means of the observed somatic and physical character-

istics it is obvious then the habitual physical activity of our children is remarkably lower 

than the required. Their normal physical activity level means hypoactivity. The high 

relative body fat content and the low level of cardio-respiratory endurance together is 

health risk already. The possibilities of school physical education are far from one of the 

solutions. 
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Mellékelt 1. táblázat. Konstansok a naptári kor tizes számrendszerbe transzfor-
málásához 

 

 Jan 
1 

Feb 
2 

Marc 
3 

Apr 
4 

Maj 
5 

Jun 
6 

Jul 
7 

Aug 
8 

Sep 
9 

Oct 
10 

Nov 
11 

Dec 
12 

1 000 085 162 247 329 414 496 581 666 748 833 915 
2 003 088 164 249 332 416 499 584 668 751 836 918 
3 005 090 167 252 334 419 501 586 671 753 838 921 
4 008 093 170 255 337 422 504 589 674 756 841 923 
5 011 096 173 258 340 425 507 592 677 759 844 926 
6 014 099 175 260 342 427 510 595 679 762 847 929 
7 016 101 178 263 345 430 512 597 682 764 849 932 
8 019 104 181 266 348 433 515 600 685 767 852 934 
9 022 107 184 268 351 436 518 603 688 770 855 937 

10 025 110 186 271 353 438 521 605 690 773 858 940 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

11 027 112 189 274 356 441 523 608 693 775 860 942 
12 030 115 192 276 359 444 526 611 696 778 863 945 
13 033 118 195 279 362 447 529 614 699 781 866 948 
14 036 121 197 282 364 449 532 616 701 784 868 951 
15 038 123 200 285 367 452 534 619 704 786 871 953 
16 041 126 203 288 370 455 537 622 707 789 874 956 
17 044 129 205 290 373 458 540 625 710 792 877 959 
18 047 132 208 293 375 460 542 627 712 795 879 962 
19 049 134 211 296 378 463 545 630 715 797 882 964 
20 052 137 214 299 381 466 548 633 718 800 885 967 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
21 055 140 216 301 384 468 551 636 721 803 888 970 
22 058 142 219 304 386 471 553 638 723 805 890 973 
23 060 145 222 307 389 474 556 641 726 808 893 975 
24 063 148 225 310 392 477 559 644 729 811 896 978 
25 066 151 227 312 395 479 562 647 731 814 899 981 
26 068 153 230 315 397 482 564 649 734 816 901 984 
27 071 156 233 318 400 485 567 652 737 819 904 986 
28 074 159 236 321 403 488 570 655 740 822 907 989 
29 077  238 323 405 490 573 658 742 825 910 992 
30 079  241 326 408 493 575 660 745 827 912 995 
31 082  244  411  578 663  830  997 

 
Procedure: The date of the investigation is 1982. December 17. The date of birth of the 
subject is 1970. September 1. The integer is given by the years and the decimals can be 
found in the table at the crossing of the month (column) and the day (line). That is: 

1982.959 – 1970.666 = 12.29 
The child was 12.29-year-old at the time of investigation. 
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Mellékelt 2. táblázat. A relatív testzsíratartalom becslése 

Mm Males Females Children mm Males Females Children 
30 1.5 -2.8 3.9 74 12.9 12.7 15.8 
31 1.9 -2.2 4.4 75 13.0 12.9 16.0 
32 2.3 -1.7 4.8 76 13.2 13.1 16.1 
33 2.7 -1.2 5.2 77 13.3 13.4 16.3 
34 3.1 -0.7 5.6 78 13.5 13.6 16.5 
35 3.5 0.2 6.0 79 13.7 13.8 16.6 
36 3.8 0.4 6.3 80 13.8 14.0 16.8 
37 4.1 0.8 6.7 81 14.0 14.2 17.0 
38 4.5 1.3 7.1 82 14.2 14.5 17.1 
39 4.8 1.7 7.4 83 14.3 14.7 17.3 
40 5.1 2.1 7.7 84 14.5 14.9 17.5 
41 5.4 2.6 8.0 85 14.6 15.1 17.6 
42 5.7 3.0 8.4 86 14.8 15.3 17.8 
43 6.0 3.4 8.7 87 14.9 15.5 17.9 
44 6.3 3.8 9.0 88 15.0 15.7 18.1 
45 6.6 4.2 9.3 89 15.2 15.9 18.2 
46 6.9 4.5 9.6 90 15.3 16.1 18.4 
47 7.1 4.9 10.0 91 15.5 16.3 18.5 
48 7.4 5.3 10.1 92 15.6 16.4 18.6 
49 7.7 5.6 10.3 93 15.7 16.6 18.8 
50 8.1 6.0 10.7 94 15.9 16.8 18.9 
51 8.2 6.3 10.9 95 16.0 17.0 19.1 
52 8.4 6.6 11.1 96 16.1 17.2 19.2 
53 8.7 7.0 11.4 97 16.3 17.3 19.3 
54 8.9 7.3 11.7 98 16.4 17.5 19.5 
55 9.1 7.6 11.9 99 16.5 17.7 19.6 
56 9.4 7.9 12.1 100 16.7 17.9 19.7 
57 9.5 8.2 12.4 101 16.8 18.1 19.9 
58 9.8 8.5 12.6 102 16.9 18.2 20.0 
59 10.0 8.8 12.8 103 17.0 18.4 20.1 
60 10.2 9.1 13.0 104 17.1 18.6 20.3 
61 10.4 9.4 13.3 105 17.3 18.7 20.4 
62 10.6 9.7 13.5 106 17.4 18.9 20.5 
63 10.8 9.9 13.7 107 17.5 19.0 20.6 
64 11.0 10.2 13.9 108 17.6 19.2 20.7 
65 11.2 10.5 14.1 109 17.7 19.4 20.8 
66 11.4 10.7 14.3 110 17.9 19.5 20.9 
67 11.6 11.0 14.5 111 18.0 19.7 21.1 
68 11.8 11.2 14.7 112 18.1 19.8 21.1 
69 12.0 11.5 14.9 113 18.2 20.0 21.3 
70 12.2 11.8 15.1 114 18.3 20.1 21.5 
71 12.3 12.0 15.2 115 18.4 20.3 21.6 
72 12.5 12.2 15.4 116 18.5 20.4 21.7 
73 12.7 12.5 15.6 117 18.6 20.6 21.8 
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Mm Males Females Children mm Males Females Children 
118 18.7 20.7 21.9 160 22.6 26.0 25.9 
119 18.8 20.9 22.0 165 23.0 26.5 26.3 
120 18.9 21.0 22.1 170 23.3 27.0 26.7 
121 19.0 21.1 22.2 175 23.7 27.5 27.1 
122 19.1 21.3 22.3 180 24.1 28.0 27.4 
123 19.2 21.4 22.5 185 24.4 28.5 18.0 
124 19.4 21.5 22.6 190 24.7 28.9 28.1 
125 19.5 21.7 22.7 195 25.1 29.4 28.5 
126 19.6 21.8 22.8 200 25.4 29.8 28.8 
127 19.7 22.0 22.9 205 25.7 30.2 29.1 
128 19.8 22.2 23.0 210 26.6 30.6 29.5 
129 19.9 22.3 23.1 215 26.3 31.0 29.8 
130 20.0 22.4 23.2 220 26.3 31.4 30.1 
131 20.1 22.5 23.3 225 26.9 31.8 30.4 
132 20.1 22.6 23.4 230 27.1 32.2 30.7 
133 20.2 22.8 23.5 235 27.4 32.5 30.9 
134 20.4 22.9 23.6 240 27.7 32.9 31.2 
135 20.4 23.0 23.7 245 27.9 33.3 31.5 
136 20.5 23.1 23.8 250 28.2 33.6 31.7 
137 20.6 23.3 23.9 255 28.4 33.9 32.0 
138 20.7 23.4 24.0 260 28.7 34.3 32.3 
139 20.8 23.6 24.1 265 28.9 34.7 32.5 
140 20.9 23.8 24.1 270 29.1 35.0 32.8 
141 21.0 23.9 24.2 275 29.4 35.3 33.0 
142 21.1 24.0 24.3 280 29.6 35.6 33.2 
143 21.2 24.1 24.4 285 29.8 35.9 33.5 
144 21.3 24.2 24.5 290 30.0 36.2 33.7 
145 21.3 24.3 24.6 295 30.3 36.5 33.9 
146 21.4 24.4 24.7 300 30.5 36.8 34.1 
147 21.5 24.6 24.8 305 30.7 37.0 34.4 
148 21.6 24.7 24.9 310 30.9 37.1 34.7 
149 21.7 24.8 25.0 315 31.1 37.3 34.8 
150 21.8 24.9 25.1 320 31.3 37.4 34.9 
151 21.8 25.0 25.1 325 31.5 37.6 35.2 
152 21.9 25.1 25.2 330 31.7 37.8 35.4 
153 22.0 25.2 25.3 335 31.9 38.0 35.6 
154 22.1 25.3 25.4 340 32.0 38.1 35.8 
155 22.2 25.4 25.5 345 32.2 38.3 36.0 

    350 32.4 38.5 36.5 
 
If the sum of the 5 skinfolds (biceps, triceps, sub-scapular, supra-iliac, medial calf) is 60 
mm you should multiply it by 2. It is 120. At the crossing of the respective gender 
(male, female, children) and the multiplied sum of 5 skinfolds you can find the body fat 
content expressed in a percentage of total body mass. That is. If the subject is male the 
F% = 18.9; if she is female F% = 21.0; and if the subject is child the F% = 22.1. 
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A dolgozatban használt kifejezések és rövidítések jelentése 

Antropometria = embertan alaktani vizsgáló módszere, olyan metrikus eljárások összes-

sége, amelyek segítségével a vizsgált –folytonos eloszlású– mennyiségi tulajdon-

ságokat mérés útján számszerűen fejezzük ki. 

Állóképesség = a szervezet fáradással szembeni ellenálló-képessége hosszan tartó fi-

zikai terhelések alatt. 

BMI = testtömeg index (body mass index), a tápláltsági állapot egy lehetséges becslése. 

BMI = a kilogrammban mért testtömeg : a centiméterben mért testmagasság négy-

zetével (kg·m-2). 

Cooper-teszt = 12 perces járás-futás próba, a kardio-respiratorikus állóképesség egy 

szakirodalmilag elfogadott becslése. 

DCK = a naptári életkor tízes számrendszerben kifejezett adata; előállítását a korcso-

portok kijelölése a matematikai statisztikai adatfeldolgozás igénye indokolja. 

Érvényesség = tesztelméleti fogalom; valamely motorikus próba alkalmazhatóságának 

egyik kritériuma. 

F% = a testtömeg százalékában kifejezett (tehát relatív) testzsírtartalom. 

FFM = zsírmentes testtömeg, amelyben sem az esszenciális, sem pedig a raktárzsír tö-

mege nem jelenik meg. 

Gyakorlás = technikai, fizikai vagy taktikai képességek, valamint a kondícionális képes-

ségek fejlesztésének alapmódszere. 

h2 = heritabilitási koefficiens. 

Képesség = valamely meghatározott teljesítmény végrehajtásának feltétele, amely visz-

szavezethető velünk született vagy tanult, kialakított tényezőkre. 

LBM = sovány testtömeg, amely a zsírkomponensek közül csak az esszenciális frakciót 

tartalmazza. 

MIX = metrikus index, a morfológiai kerekdedségének, vagy nyúlánkságának jellem-

zője, Conrad (1963) humánbiológiai gondolatmenete alapján. 

Mozgáskoordináció (koordináció) = célra irányított mozgásfázisoknak, dinamikus im-

pulzusoknak, különböző erősségű izom-összehúzódásoknak, vagy mozgáselemek-

nek egymáshoz rendelését, összekapcsolását jelenti. 

PLX = plasztikus index, a gyermekek és serdülők csont-izomrendszeri fejlettségének 

egy jellemzője. 
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STH = növekedési hormon. 

Teljesítőképesség = a fizikai képességek, továbbá a technikai, taktikai készségek és a 

sportszakismeretek együttese. 

Testalkat (konstitúció) = az egyén öröklött és szerzett alapvető tulajdonságainak összes-

sége; részben génkonstelláció, részben a méhen belüli és kívüli életben érvénye-

sülő hatások alakítják ki. 

Testalkati jellemző = az emberi test külső megjelenési formájának mennyiségi vagy mi-

nőségi mutatója. 

Testnevelés = az egyén testi fejlődésére gyakorolt tervszerű, nevelő hatások folyamata, 

meghatározott társadalmi célok alapján. 


