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Abstract: It was planned to involve 35% (3000 children) of the 6-15-year-old Kaposvár children in 
the investigation. In the case of the present survey there is data of 1430 children (716 boys and 714 
girls). The aim of this study was to analyse directions and velocities of secular growth changes from 

1928 to 2012 in 10-15 year-olds. In 2012 the anthropometric programme involved 28 body 
measurements according to the Martin technique, with regard to the recommendations of the 
International Biological Programme, but this paper focused on the changes in height and weight. 
Positive secular changes have been observed in Kaposvár in the last more than eighty years, which can 
be explained by changes of economical, social factors of environment. 
Key words: Growth study, Secular changes; Body height; Body weight. 
 

Bevezetés 

A szekuláris trend Eiben (1988) meghatározásában világjelenség, amely adott földrajzi régióban 
élő populációk egymást követő generációinál az antropológiai jellegek széleskörű variációiban fellépő, 
hosszú távú, szisztematikus változásokban nyilvánul meg. Megfigyelhető pozitív változás, amikor az 
egyes testméretek nagyobbnak bizonyulnak, mint korábban, ekkor pozitív szekuláris trendről 

beszélünk. Ugyanakkor bizonyították, ennek az ellenkezőjét is, a negatív szekuláris változások 
esetében. Az is lehetséges, hogy nem tapasztalunk változást, azaz a szekuláris trend hiányát 
regisztrálhatjuk. Ezek a látszólag ellentmondásos megfigyelések, abból adódnak, hogy a szekuláris 
trend jelenségének hátterében a környezet változásai dominálnak leginkább. A gyermekek fejlődését, 
növekedését, érését még inkább szabályozzák a környezeti hatások, hiszen biológiai állapotuk nagyon 
érzékenyen reagál az adott változásokra. Ezért is jelentősek az utánvizsgálatok, amelyek lehetőséget 
nyújtanak a változások pontos regisztrálásához. Hazánkban az egyik legjelentősebb kutatássorozat a 

„Körmendi Növekedésvizsgálat”, amely 1958 óta követi nyomon a 3-18 évesek testi fejlődésének 10 
évenkénti alakulását (Eiben 1988, 1994, 2003, Eiben–Tóth 2000, Suskovics–Tóth 2009, Tóth 2007, 
Tóth–Buda–Suskovics 2012, 2015, Tóth–Molnár–Suskovics 2014, Tóth et al. 2012, 2014). A 
vizsgálatsorozatot EIBEN OTTÓ indította, halála után pedig Tóth Gábor vezetésével folytatódik. A 
másik, hosszú időre visszanyúló vizsgálat Kaposvárhoz köthető. A „Kaposvári Növekedésvizsgálatok” 
jelentőségét az adja, hogy az első tanulmány a múltszázad elejére datálható, ugyanis VÉLI GYÖRGY 
1928-ban regisztrálta első ízben az itt élő gyermekek testméreteit (Véli 1936). Ezt követően 15-20 
évenként megismételte a vizsgálatot, majd munkáját a hetvenes évek végétől mások vették át (Véli 

1948, 1954, 1956, 1967, 1968, Bodzsár–Véli 1980, Környei et al. 1980, 1983, Suskovics 2000, 2003, 
2005, 2006, 2008, Suskovics–Eiben 2002). Jelen tanulmányunkban arra keressük a választ, hogy az 
elmúlt közel 100 év társadalmi, gazdasági változásai, a Kaposváron élők életminőségében 
bekövetkező változások, mi módon hatottak az itt élő gyermekek fejlődésére. Célunk a növekedés 
szekuláris változásainak elemzése a 10-15 éves gyermekek körében a korábbi növekedésvizsgálatok 
segítségével. 
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Anyag és módszer 

 

A Kaposváron végzett keresztmetszeti vizsgálat 2012 őszén zajlott. A tisztított minta N = 1430, 
10-15 éves gyermek adatait tartalmazza (716 fiú és 714 leány). A vizsgálat öt részből állt, ebből a 
jelen vizsgálathoz az antropometriai program adatait használtuk fel; 28 testméret felvétele történt 
(Martin–Saller 1957, Weiner–Lourie 1969). Mivel a korai tanulmányok a leginformatívabbnak tartott 
testméreteket, a testmagasság és a testtömeg értékeit regisztrálták, ezért a szerzők  jelen tanulmányban 
ezen méretek változásait elemzik. Az adatok feldolgozása leíró statisztikával történt, a Microsoft Excel 
és az SPSS statisztikai programcsomag segítségével. A szekuláris trend elemzéséhez a középértékeket 
a 2003 és 2006 között zajló „Második Országos Növekedésvizsgálat” (Bodzsár–Zsákai 2008, 2012) 

percentilis görbéin tüntettük fel.  A tendenciák vizsgálatához regressziós görbét, trendvonalat 
illesztettünk az elemzendő pontsorozatokra. 
 

Eredmények 
 

A közel 100 év szekuláris változásait nyomon követve megállapítható, hogy mind a testömeg, 
mind a termet értékek növekedtek az egymást követő vizsgálatok során. A megállapítások, a leányok 
és a fiúk esetében egyaránt helytállóak (1–8. ábra). Ezek a szekuláris változások a somogyi 

megyeszékhelyen, a XX. század folyamán végig pozitív irányúak. Ez főleg az alacsonyabb életkori 
csoportoknál jelentkezik erőteljesebben. A század végére a trend lassulást mutat, de a XXI. század 
elejére ismét némi felgyorsulás tapasztalható. 

 
Megbeszélés 

 

A szekuláris trendet nagymértékben befolyásolják a természeti és társadalmi tényezők és ezek 
változásai. Kaposvár a Kapos folyó két oldalán Külső-Somogy és Zselic találkozásánál fekszik. Az 

első okleveles adat a településről 1009-ből származik, a pécsi püspökség alapító oklevelében említik. 
A XVIII. században mezőváros és Esterházy birtok lett. A mezővárosi jelleg nem segítette a fejlődést, 
a század végén azonban ide tették át Somogy megye székhelyét. A XIX. században gimnáziumot – 
akkor Somssich Pál, jelenleg Táncsics Mihály Gimnázium – alapítottak a városban, majd a század 
második felében megépült a Budapestet Zágrábbal összekötő vasútvonal. Így a város fontos 
kereskedelmi központtá vált. Ipari fejlődését malmok, vasöntöde, gépgyár, sörgyár és szappangyár 
jellemezte. A két világháború között főleg a környék mezőgazdaságára épült cukorgyár és malomipar 

erősítette mezőváros jellegét. A II. világháború után létesített textilmű az ország egyik legnagyobb 
pamutfonodája lett. Az ötvenes években leginkább a könnyűipart fejlesztették, de a korra jellemző 
nehézipar is megjelent (transzformátorgyár-telep, kábelgyár, finommechanikai vállalat). A későbbiek 
során jelentős lett a tejfeldolgozás, a konzerv- és baromfifeldolgozó ipar, ezen kívül fontos szerepet 
töltött be a város iparában a hűtőház, szeszgyár, növényolajgyár, ruhagyár. 1959-ben a korábban 
középfokú tanítóképző felsőfokú intézménnyé, 1975-ben, pedig teljes jogú főiskolává vált. 1961-ben 
Felsőfokú Mezőgazdasági Technikumot létesítettek a városban, amely a későbbiek során Mező-
gazdasági Főiskolaként működött tovább. Jelenleg a két intézmény Kaposvári Egyetemként funkcio-

nál. 1990-től a POTE Egészségügyi Főiskolai Kara is megkezdte működését. Az 1989-es 
rendszerváltás után a többnyire főváros-függőségű ipar folyamatosan leépült. A privatizációs váltások 
megtörténtek és jelentős bel- és külföldi befektetői ajánlatok realizálódtak. Az építőiparban, keres-
kedelemben és a szolgáltatások terén a kis- és középvállalkozók teremtettek piaci versenyhelyzetet. A 
korábban virágzó város azonban egyre kevesebb lehetőséget nyújtott az itt lakók számára. A 
leépítések, a mind szélesebb körben való elszegényedés, valamint egyfajta „új gazdag” réteg 
kialakulása Kaposvárt sem kerülte el. A folyamatot tovább erősítette a 2008-as gazdasági válság. 

Vállalkozások szűntek meg, nőtt a munkanélküliség, az emberek megélhetése egyre nehezebbé vált. 
Ugyanakkor egyre tágul a jövedelmi olló. A rendszerváltás óta még soha nem tapasztalt, hatalmas 
különbséget mutat a felső tízezer életszínvonala és az egyre nagyobb létszámmal bíró alsó réteg. 
Ugyanakkor a középosztályba tartozók létszáma fokozatosan csökken, és többségük lefelé csúszik. Az 
elmúlt több mint, nyolcvan évre visszatekintve, azaz, a vizsgált időszakra vonatkozóan, tulajdon-
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képpen, a város fejlődésében két irányt különíthetünk el: egy felfelé ívelő, fejlődő tendenciát, ami kb. 
a rendszerváltásig tart, és ezt követően egy lefelé mutató szakaszt. Ezt tükrözi a lakosság számának 

alakulása is. Kaposvár, Véli György első vizsgálatának időszakában, 1928-31-ben 37 ezer lakosú 
város volt. Vizsgálatainak 1947-48-ban történt megismétlésekor 36 ezren laktak a megyeszékhelyen. 
A hatvanas évek elején 45 ezer, a hetvenes évek végén, a nyolcvanas évek elején 74 ezer, 1997-ben 70 
ezer lelket számlált. Vizsgálatunk idején, 2012-ben, már mindössze csupán 66 ezer ember otthona.  

Mivel a szekuláris változások a környezeti hatások függvényei, azt várnánk, hogy az ered-
ményeink ezt tükrözik is. Tehát úgy gondolhatjuk, hogy a nyolcvanas évekig pozitív szekuláris 
változásokról beszélhetünk, majd ez a tendencia fokozatosan átfordul. Viszont az eredmények nem ezt 
mutatják! A pozitív szekuláris trend napjainkban is jellemző. Mi lehet ennek az oka? Ez egyik ok 

valószínűsíthetően a város elhelyezkedése. Bár Somogy megyében is megszűntek a termelő-
szövetkezetek, és a környék mezőgazdasága nagymértékben visszaesett, a természeti adottságok 
lehetővé teszik a növénytermesztést, és az állattenyésztést. Ez befolyással bír a megyeszékhelyen élők 
életére is. Tulajdonképpen a város mezőgazdasággal szorosan összefonódott mivoltjával magyarázta 
Véli is azt a váratlan, máshol nem tapasztalt eredményt, amely szerint a II. világháborút követő idő-
szakban a gyermekek nagyobb testmérettel rendelkeztek, mint 20 évvel korábban, a békeidőben élő, 
nélkülözni nem kényszerülő fiúk és leányok (Véli 1948). A kapott eredmények másik oka a 

táplálkozás megváltozásában keresendő. Egyrészt a mind szélesebb körű elszegényedés az egyoldalú 
táplálkozást vonja maga után. Az emberek egyszerűen azt eszik, amit meg tudnak fizetni. Másrészt tért 
hódít a gyorsétkezők rendszere is. Ez a „junk food” elterjedését még inkább lehetővé teszi. Mindkét 
esetben többnyire a szénhidrátok bevitele dominál. Ennek túlzott bevitele viszont a testtömeg nagyobb 
arányú növekedését eredményezi. Ezt támasztja alá a tápláltsági állapot elemzése is, amely szerint a 
kaposvári gyermekek testtömeg indexe közel 100 év alatt jelentősen emelkedett (Suskovics et al. 
2015, Tóth–Molnár–Suskovics 2014). A tendencia nem csupán a somogyi gyermekek esetében 

figyelhető meg. Hasonló következtetésre juthatunk a körmendi fiúk és leányok vizsgálatakor is (Tóth–
Suskovics 2011, 2014).  

A vázolt folyamatokról a Kaposvári Növekedésvizsgálat pontosabb eredményt a testösszetétel 
változásának regisztrálásával és elemzésével, valamint az életmódra vonatkozó kérdőív kiértékelésével 
nyújt. 

 

Köszönetnyilvánítás: Szombathelyi Egyetemi Sportegyesület, NYME SEK HÖK “Talentum” – 
TÁMOP – 4.2.2. B – 10/1 – 2010 – 0018 project. 
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1. ábra: A kaposvári leányok testtömeg középértékei az ONV-2 percentilis értékeihez 

viszonyítva 
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2. ábra: A kaposvári leányok testmagasság középértékei az ONV-2 percentilis értékeihez 

viszonyítva 
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3. ábra: A kaposvári fiúk testtömeg középértékei az ONV-2 percentilis értékeihez 

viszonyítva 
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4. ábra: A kaposvári fiúk testmagasság középértékei az ONV-2 percentilis értékeihez 

viszonyítva 
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5. ábra: A kaposvári leányok testtömegének változásai, regressziós egyenesei és egyenletei 

 
 

 

 
 

6. ábra: A kaposvári leányok testmagasságának változásai, regressziós egyenesei és 

egyenletei 
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7. ábra: A kaposvári fiúk testtömegének változásai, regressziós egyenesei és egyenletei 

 
 

 
 

8. ábra: A kaposvári fiúk testmagasságának változásai, regressziós egyenesei és egyenletei 
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