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Bevezetés 

A növekedés, fejlődés, érés, a fizikai teljesítmény-
változás tanulmányozása egyaránt központi kérdése a 
sporttudománynak, az iskolai és iskolán kívüli testneve-
lésnek, a humánbiológiának és a fizikai anthropológi-
ának. Miután az egészséges fejlődésmenet tanulmányo-
zása már több mint 150 éves múltra tekint vissza, napja-
inkban nem vita témája, hogy a felnőtteket jellemző nor-
mál biológiai variabilitás szoros kapcsolatban van a mé-
hen kívüli élet első két évtizedében ható külső környezeti 
tényezőkkel is. Az utóbbi évtizedekben folyamatos és 
néha teljesen értelmetlenül éles vita folyt a longitudinális 
és keresztmetszeti módszerek egymáshoz viszonyított ér-
tékéről a változások vagy összefüggések tanulmányozá-
sában. Magától értetődőnek kellene lennie, hogy a két 
megközelítésmód nem egymással versenyez, hanem egy-
mást kiegészíti. Mégis néhány tudós számára vonzóbb a 
szembeállítás dramaturgiája, mint az együttmunkálkodás 
fáradalma. Gyorsan változó társadalmunk több jellem-
zője eredményez fokozott, de csak később érvényre jutó 
kockázatot. A társadalmi változások sebessége jelenleg 
olyan gyors, hogy a növekedés és a fejlődés teljes időtar-
tamát átfogó hosszmetszeti vizsgálat során is értékelhe-
tően módosulhat a hatótényezők száma és relatív súlya. 
Ez a tény indokolná a keresztmetszeti adatfelvételen ala-
puló jellemzést, mivel időigénye kisebb. A korfüggő vál-
tozások sebességének jellemzése viszont kizárólagosan 
longitudinális vizsgálatot igényel, de még néhány év táv-
latában sem lehetünk bizonyosak a hatótényezők válto-
zatlanságában. 
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A vizsgálat célja jellemezni az általános iskola alsó 
tagozatába járó leányok és fiúk testi fejlődését, testössze-
tételük és motorikus teljesítményeik korfüggő változását 
és mintázatát. 

Megválaszolandó kérdések: 
a/ Van-e különbség a prepubertáskorú leányok és a fiúk 
testméreteinek és morfológiai alkatának változásában a 
megfigyelési periódus 3,5 éve alatt? 
b/ Van-e különbség a tápláltsági állapotot bemutató mé-
rőszámok abszolút értékeiben és korfüggésében nemen-
ként? 
c/ Van-e különbség a motorikus próbaeredményekkel jel-
lemzett fizikai teljesítményekben és a teljesítmény-válto-
zások sebességében? 
d/ Van-e nemek közötti különbség a szomatikus jellem-
zők és a teljesítmény-jellemzők statisztikai kapcsolatá-
ban? 
 

Vizsgált személyek és módszerek 

Nyíregyházán 22 általános iskola működik. Az ant-
ropometriai és motorikus teljesítmény vizsgálatot a város 
11 iskolájában végeztük el évenként két alkalommal 
2003 és 2006 között. Hét adatfelvétel eredménye áll ren-
delkezésre. A 11 iskola közül kettő fenntartója az egyház. 
Az önkormányzat illetékesei által rendelkezésre bocsátott 
adat szerint a 2002/2003. tanévben 1414 gyermek kezdte 
meg tanulmányait. A teljes minta 196 leány és 205 fiú 
kinatropometriai jellemzőit tartalmazza, amely a teljes 
létszám több mint 28%-t jelenti. 

A testi fejlődés és a testösszetétel változás jellemzé-
sére elemeztük a testmagasság, a testtömeg, a Parízková 
módszerével becsült testzsírtartalom, a nyúlánksági és a 
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robuszticitási index korfüggő változását és nemenkénti 
különbségeit. A motorikus teljesítményt a 30m futás, a 
helyből távolugrás, a kislabdahajítás, a 400m futás vala-
mint a Cooper-tesztben elért eredményekkel jellemeztük. 

 
Eredmények 

A termet átlagok vizsgálatonkénti különbsége mind-
két nemben következetesen szignifikáns (Fleány = 9200, 
Ffiú = 6538), de a leányoknál és fiúknál jellemző közép-
értékek különbsége nem valódi, vagyis az átlagok kisebb 
numerikus különbsége statisztikailag nem jelentős. A 
szórások vagy az átlag százalékában kifejezett variabili-
tások numerikusan a fiúk mintájában nagyobbak, de kö-
zöttük statisztikai különbség nincs. Fontos kiemelnünk, 
hogy a szórások átlag függése sem jelentős. A leányok 
korábbi nemi érésére visszavezethető kissé magasabb ter-
met csak a 6. és a 7. adatfelvétel alkalmával volt megfi-
gyelhető. A testmagasság naptári korfüggését bemutató 
lineáris korrelációs együtthatók (rleány = 0,70, rfiú = 0,66) 
szignifikánsak, de a kronológiai életkor és a termet közös 
varianciája a statisztikai megítélés szerint csupán mérsé-
kelt. A leányoknál 49%, a fiúk mintájában pedig mind-
össze 44%. A számított meredekségek statisztikailag egy-
formák, a valóságban a két egyenes tehát azonos (egy-
beesik). 

A testtömeg korfüggő növekedése is mindkét nemben 
következetesen szignifikáns (Fleány = 386,4, Ffiú = 762,5), 
de a leányok és a fiúk tömeg középértékei között egyet-
len megfigyelési időpontban sem volt statisztikai diffe-
rencia. A szórások numerikus értéke ebben az esetben is 
a fiúk mintájában kissé nagyobb, de a Levene-teszt tanú-
sága szerint ez a különbség sem jelentős. A tömeg naptári 
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kor függvényében kialakuló növekedése is mindkét nem-
ben szignifikáns és az életkori tartományból eredően is 
lineáris. A Z-transzformáció eredménye alapján a két 
jellemző kapcsolatát bemutató korrelációs koefficiensek 
statisztikailag egyformák. A determinációs együtthatók 
numerikus különbsége is csekély (26% leányok és 20% 
fiúk). Figyelmet érdemel azonban az eredményünk, hogy 
a testtömeg korfüggő változása mindkét nemben értékel-
hetően variábilisabb, mint a termet növekedéséé. 

Az eredeti algoritmus szerint a leányok növekedési tí-
pusának (metrikus indexének) változása leptomorf-pik-
nomorf irányú. A fiú algoritmussal számított pontsor ha-
tározottan metromorf-leptomorf irányú, pedig a vizsgálati 
elrendezésből eredően ugyanazon gyermekekről van szó. 

A testtömeg százalékában kifejezett testzsírtartalom 
növekedési mintázata és nemenkénti átlagai jelentősen 
eltérőek az alapadatoknál, vagy az alapadatokból számí-
tott indexnél tapasztalt változási trendektől. A relatív 
testzsírtartalom növekedése mindkét nemben jelentős 
(Fleány = 328,1 és Ffiú = 346,8), de a kezdeti gyors zsírak-
kumulációt követően a depózsír mennyiség növekedése 
kissé lassul. 

A leányok relatív testzsírtartalma az első négy vizs-
gálat időpontjában szignifikánsan nagyobb volt, mint a 
fiúké, az utolsó három adatfelvétel alkalmával azonban a 
nemenkénti átlagok statisztikailag egyformák. A közép-
értékek körüli szórások mindkét nemben nagyok, megha-
ladják a vonatkozó átlag 32%-t. A test zsírtartalmának 
növekedése mindkét csoportban szignifikáns, de a két 
változó közös varianciája csak 9%. Ebben a mintában a 
fiúk 3,5 év alatti zsírakkumulációja szignifikánsan gyor-
sabb, mint a leányoké. 
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A gyorsaság javulása mindkét nemben szignifikáns 
(Fleány = 318,4 és Ffiú = 266,1), a félévenként kialakult 
változás is következetesen jelentős, a szezonális ingado-
zás a középértékek sorában nem ismerhető fel. Mindkét 
nemben jellemző, hogy a gyorsaság fejlődése a megfi-
gyelési periódus elején kifejezettebb. A szórások nem 
nagyobbak, mint más hazai vizsgálatokban. Statisztikai 
szempontból fontos, hogy a variabilitási mérőszámok az 
átlagok szinte 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 kissé csökken. 

A 400m futás próbával vizsgáltjaink rövid-távú álló-
képességét jellemeztük. A futási idő mindkét nemben 
szignifikánsan csökken (Fleány = 134,6 és Ffiú = 163,2) a 
kor függvényében, de a fél év alatt kialakult teljesítmény 
többlet nem jelentős statisztikailag. A gyermekek teljesít-
ménye még a nem sportolókkal történő összehasonlítás 
után is mindkét nemben nagyon heterogén, a relatív szó-
rások nagyok, 13-18% közöttiek. Érdekes módon a nu-
merikusan kismértékben nagyobb szórások a fiúk mintá-
ját jellemzik. E próbában is a fiúk teljesítménye jobb 
minden megfigyelési időpontban. 

A kardio-respiratorikus és metabolikus állóképesség 
korfüggő növekedését és a nemek közötti különbségeket 
a Cooper-tesztben elért távolsággal jellemeztük. A vari-
ancia analízis F-próbája mindkét nemben szignifikáns 
(Fleány = 51,33 és Ffiú = 49,25). A kritikus differenciák is-
meretében a teljesítmény változása ebben a próbában a 
leglassúbb. Általánosan jellemző, hogy csak az egy év 
alatt kialakult teljesítmény többlet szignifikáns. A fiúknál 
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az átlagok sorában felismerhető egy relatíve hosszú stag-
náló periódus (4-6. vizsgálat), amikor csak 1,5 év időtar-
tamú spontán fejlődés eredményezett szignifikánsan na-
gyobb távolságot. Az egyénenként futott távolság mind-
két nemben jelentősen különböző, a szórások következe-
tesen nagyok, de a variabilitási mérőszámok középérték 
függése, vagy nemenkénti különbözősége nem bizonyít-
ható. A kardio-respiratorikus állóképességet mindkét 
nemben nagyon mérsékeltnek minősítjük. Az első három 
adatfelvétel alkalmával a leányok és fiúk teljesítménye 
között nem volt statisztikai különbség. A további 4 vizs-
gálat során a fiúk szignifikánsan hosszabb távolságot fu-
tottak 12 perc alatt. A legnagyobb nemek közötti különb-
ség a 4. vizsgálat alkalmával volt, ez a differencia csak 
173m. 

Az antropometriai jellemzők és a fizikai teljesítmé-
nyek korreláció analízise következetesen hasonló ered-
ményekre vezetett mindkét nemben. A vizsgálatban a 
motorikus teljesítmények korfüggése erősebb volt, mint a 
motorikus próbaeredmények méret- vagy jellegfüggése. 
A motorikus próbák eredménye nem független a test mé-
reteitől, a konstitúció és a testösszetétel jellemzőitől, de a 
szignifikáns kapcsolati mérőszámok alapján számítható 
közös varianciák nagyon kicsik. A szignifikáns korrelá-
ciók mintázata nemenként eltérő. Következetes a testma-
gasság és a BMI próbaeredményt módosító hatása mind-
két nemben. A testtömeg szerepe a korrelációs együtt-
hatók száma alapján hasonló, de a nemenkénti kapcso-
latok mintázata kissé eltérő. Kiemelendő az, hogy a 
plasztikus index teljesítményt növelő hatása csak nagyon 
mérsékelt mindkét nemben és a nagy depózsír mennyiség 
csak mérsékelten csökkenti a fizikai teljesítményeket, el-
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sősorban a hosszabb időt igénylő próbákban, vagyis a 
400m futásban és a Cooper-tesztben. A metrikus index és 
a motorikus teljesítmények közötti korrelációk hasonló 
erősségűek, mint a plasztikus indexnél bemutatottak, de 
például a MIX korrelációja a 400m futás időeredményé-
vel statisztikailag mindkét nemben szorosabb, mint a 
plasztikus indexé. 

 
Következtetések 

1. 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 jelentenek azonos 
biológiai fejlettségi szintet. A vizsgált gyermekek magas-
sága és tömege jelentősen nagyobb, mint az évtizedekkel 
korábban élt kortársaiké. A különbség eredendően a Ma-
gyarországon még mindig ható nemzedéki változás kö-
vetkezménye. A 20 évvel ezelőtt még értékelhető regi-
onális különbségek eltűnőben vannak. 

2. A leányok morfológiai alkata a megfigyelési peri-
ódus teljes időtartama alatt leptomorfabb, mint a fiúké, 
még akkor is, ha mindkét nemnél azonos számítási algo-
ritmust alkalmazunk. Ez feltehetően a szexuális dimor-
fizmus következménye. Vizsgáltjaink testi felépítése 
azonban jelentősen gracilisabb, mint a korábban vizsgált, 
hasonló korú leányoké és fiúké. E fokozott leptomorfia 
megítélésünk szerint a jellemzően hipoaktív életmód 
egyik mérhető következménye. 

3. Függetlenül attól, hogy a tápláltsági állapotot a 
testtömeg indexszel, vagy a tömeg százalékában kife-
jezett testzsírtartalommal jellemezzük, vizsgáltjaink az 
első adatfelvétel alkalmával is túltápláltak voltak. A rela-
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tív testzsírtartalom növekedése félévenként is jelentős 
volt. A mintában nagyon sok a bizonyítottan túlsúlyos és 
az elhízott gyermek. A tapasztalt arányok jelentősen 
meghaladják a referencia csoportoknál jellemzőt és sú-
lyos egészség kockázatként értelmezendők. A fokozott 
zsírraktározás egyértelműen az életmód következménye. 
Különbség volt a két nemben a test zsírtartalmának növe-
kedési sebességében is. A fiúk kezdeti kisebb depózsír 
mennyisége a megfigyelési időszakban szignifikánsan 
gyorsabban nőtt. A 7. adatfelvétel időpontjában a nemek 
közötti differencia már nem jelentős. 

4. A gyermekek motorikus próbaeredményekkel be-
csült fizikai teljesítménye gyenge. A referencia adatok-
hoz viszonyított legnagyobb elmaradást, a koordinációt 
és a kardio-respiratorikus állóképességet feltételező pró-
bákban tapasztaltuk. A nagyon mérsékelt fizikai teljesít-
mények azonban csak részben magyarázhatók a vizsgált-
jaink jelentős depózsír mennyiségével. A lényegesebb 
hatás a mozgásszegény életmód, amelyre megítélésünk 
szerint nem jelenthet megoldást az iskolai testnevelés mai 
óraszáma és rendszere. A teljesítmények korfüggése min-
den alkalmazott próba esetében szignifikáns volt, de a 
fejlődési sebességek következetesen mérsékeltek. 

Amennyiben a fejlődési sebességek között nemenként 
differencia volt, a fiúk teljesítmény-változását ítélhetjük 
gyorsabbnak. A mintánkban jellemző fejlődési sebessé-
gek jelentősen elmaradnak a korábbi megfigyelések ered-
ményeitől, amely hatás ismételten az életmód következ-
ménye. 

5. A motorikus próbaeredmények egymás közötti 
korrelációi minden párosításban szignifikánsak voltak 
mindkét nemben, de e statisztikai kapcsolat következete-
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sen laza. Az eredményt úgy értelmezzük, hogy a vizsgált 
gyermekek teljesítmény profilja még a bemutatott na-
gyon mérsékelt teljesítmény szinten is kiegyensúlyozat-
lan. Mivel az alkalmazott próbák többsége természetes 
mozgás volt, arra következtetünk, hogy a szabadidős te-
vékenységük ezeket nem tartalmazzák kellő időtartamban 
és gyakorisággal. Az alapvető (tehát nem csak a fizikai 
teljesítmények jellemzésekor előtérbe kerülő) kondíció és 
koordináció spontán fejlődése vizsgáltjainknál elmarad a 
korcsoportra jellemző szinttől. Az, hogy vizsgáltjainknál 
e hiány milyen hatékonysággal pótolható, az eredmények 
ismeretében nem is becsülhető. A következő generációk 
érdeke viszont jelentős változást igényelne az iskolai test-
nevelésben is és a gyermekek életmódjában is. 
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