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1. A TÉMA AKTUALITÁSA

Az egészségtelen életmód terjedése megköveteli, hogy

fokozottabban figyeljünk egészségünkre, felhívjuk a figyel

met az egészségkárosító tényezőkre és motiváljuk az embere

ket az egészséges életmód kialakítására, az egészséges szem

lélet folyamatos növelésére, a sportolási igények felkelté-

/3/. Lehetőséget kellene adni minél több emberneksére

egészsége ellenőrzésére, valamint hozzáférhetővé tenni szá

mukra a már tudományosan igazolt helyes életmód kialakítá

sát elősegítő módszereket (pl.: táplálkozási, sportolási

tesztek stb.).

elmúlt 25-30 év alatt nagyon sok lehetőséggel meg-Az

ismerkedtem, melyek az egészség megvédését szolgálják. Ezek

gyakorlása során rájötten, hogy egyrészt nem mindegy^hogy 

az egészség megvédését szolgáló tevékenységeket (testneve

lés, sport) milyen kontrollal végezzük, másrészt felvető-

/hogyan lehetne nagyobb tömegeknekdött bennem az a kérdés > í

biztosítani a folyamatos egészségszint biztosítását és el

lenőrzését, milyen szomatometriai mérésekkel lehetne előse-

gíteni e tevékenységeket. Célom, hogy a testneveléssel és

sporttal összefüggő méréseket, a sporttal kapcsolatos fogal

makat minél közölhetőbbé, közérthetőbbé tegyem. Ennek érde

kében először is néhány alapfogalmat kell tisztázni.
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Az említett tevékenységek közül a minőségi sportról 

szeretnék néhány gondolatot leírni. Sokáig az tartottuk, 

hogy a minőségi sport (élsport) az egészség megóvásának leg

nagyobb biztosítéka. Ezek szerint a sportolók, a testneve

lők hosszú életűek és mindvégig egészségesek lesznek. Saj-

a gyakorlatban ez csak részben igaz. Ez függ ugyanis anos

sportolás mértékétől, a sportoló életmódjától és fizikai

állapotának rendszeres ellenőrzésétől is. Egy rendszeresen

italozó, éjszakázó sportolót több károsodás ér, mint a nem

sportolót, hisz a szervezetet óriási megterhelésnek teszi

ki és ez károsodás nélkül nem jár. Sok károsodás érheti a

sportolót akkor is, ha nem megfelelő időben és mértékben

csökkenti le a sportolást. Ez különösen a keringési-légzési 

szerveket viseli meg és súlyos panaszokat okoz. Feltétlen 

javasolnám a sportolást abbahagy óknak a rendszeres keringés- 

légzési ellenőrzéseket /6/ is a megfelelő tanácsokkal való 

ellátását (orvos-testnevelő).

A másik tevékenységi terület az úgynevezett tömeg

sport, újabban szabadidősport, melynél szintén nagyon sok

tanácsolni való akad, hisz az emberek egy része teljesen

kontroll nélkül végez testmozgásokat és gyakran több kárt

okoz magának, mint eredményt. Ide sorolható a bemelegítés

hiánya, a fizikai felmérés hiányában a hirtelen terhelés a 

fokozatosság elvének be nem tartása, a helytelen légzés, az

életkor figyelmen kívül hagyása és még nagyon sok olyan or

vosi és edzői szempont, amelyek nélkül a próbálkozások zöme

sikertelen 1 e s z . \О
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Módszerem ehhez is segítséget ad, melyet a későbbiek

ben részletesen is bemutatok. Erre próbálok egy olyan lehe

tőséget kidolgozni, mely jelenlegi társadalmi-gazdasági

helyzetünkben is kivitelezhető és állandó folytonos szel

lemi tőkét is jelent azok számára, akik az egészség megvédé

sére szentelik életüket. A módszer elterjesztésével a sajá

tos körülményeknek megfelelően nagyon sokan bekapcsolódhat

nak egészségük megvédésébe, fizikai állapotuk rendszeres el

lenőrzésébe. Az egyetemünkről kikerülő orvosok, gyógyszeré

szek nagyon sokat tehetnek szorosan vett, szakmai munkáju

kon kívül az emberek egészséges szemléletének gyakorlati

megvalósításában módszerem segítségével. Természetesen eh

hez az kell, hogy a hallgatóban már az egyetemen kialakít

suk az érdeklődést saját egészsége, fittsége biztosítása

iránt. '

A téma időszerűségét mutatják az 1989-ben megrende

zett vándorgyűlések, konferenciák és az első országos test- 

nevelési kongresszus is (1989. november 30-december 1.).

A Fodor József Országos Vándorgyűlésen tartott előadá-

után több felsőoktatási intézmény jelentette érdeklődésűm

sét módszerem iránt. A testnevelési kongresszuson pedig a

Magyar Testnevelési Egyetem rektora úgy vélte az előadás

meghallgatása után, hogy a felsőoktatási intézményeknél be

kellene vezetni és minden hallgatót célszerű lenne rendsze

resen módszerem alapján ellenőrizni.

Az 1988. április 12-én elindított módszer a Hyman-féle

teszt nemcsak az egyetem hallgatóira terjed ki, hanem a
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Teszt Klub segítségével a lakosság körében, a megyei

Intézet segítségével pedig rendszeresenSportorvosi

sportoló férfiakat és nőket is lehetőségünk volt mérni. A

Megyei Tanács Egészség és Ifjúságvédelmi Osztálya szintén

érdeklődést mutatott a teszt iránt és Dr. Szekeres Erzsébet

főorvosnő segítségével új területek nyíltak meg méréseink 

számára. így sikerült elindítani a Deák Ferenc Gimnáziumban

a méréseket; a kihelyezett műszerekkel Algyőn, Királyhegye

sen, Csongrádon végeztem méréseket.

Érdekes volt az 1988. évi Szegedi Ipari Vásáron ka

pott lehetőségem, ahol két hét alatt 826 embert mértem meg

a 15 éves korosztálytól a 70 éves kordákig. Az emberek na

gyon nagy érdeklődést mutattak és az itt mért emberek egy

része visszajár mérésekre a SZOTE Testnevelési Csoportnál 

rendszeresített (heti egy alkalommal), a lakosság részére 

is hozzáférhető ellenőrzési helyre. Érdeklődést mutatott 

Szeged szinte valamennyi felsőoktatási intézménye (József 

Attila Tudományegyetem, Élelmiszeripari Főiskola, Hittudomá

nyi Főiskola).

Dolgozatomban szeretném az orvostudomány, a testneve

lés és sporttudomány egy szeletét úgy összekapcsolni, hogy

a gyakorlati életben minél kézzelfoghatóbb és a lehető leg

egyszerűbb módszerekkel segítve közelíteni a prevencióban e 

két nagyon fontos területet. \Célom ezzel az, hogy minél 

több ember foglalkozzon fizikai állapotával, győzze meg sa

ját magát az egészségével való törődés fontosságáról, a leg

egyszerűbb módszerekkel próbáljon elkezdeni sportolni, fizi-
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kai állapotának ellenőrzésével kösse össze életmódjának meg

változtatását Az egészséges életmód kialakításának úgy ér-U

zem óriási lehetőségét hagyják kihasználatlanul az emberek

a már eddig elért kutatási eredmények mellőzése miatt is.

Véleményem szerint a testnevelésben és a sportban foglalkoz

tatott szakemberek jó része nagyon eltávolodott igazi hiva

tásától, a testnevelés és sport eszközeinek felhasználásá

tól az egészséges életmódra nevelésben. Sok helyen részben

a rossz létesítményi körülményekkel magyarázzák az eltávolo

dást, részben pedig bizonyos környezeti hatásokkal, melyek 

a felnövekvő nemzedékeket jobban vonzzák (TV, komputer) és

benti, ülő életmódhoz kötik.

Nagy gondot jelent nekem is, hogy az eddigi testneve

lésben és sportban szerzett tapasztalataimat hogyan tudnám

az eddigi eszközök további felhasználásával, de egy kicsit

újabb pszichikai, az értelmi képességekre jobban ható kor

szerű módszerek bevezetésével kamatoztatni. Ehhez természe

tesen a nagyon alapos elemző munkára is szükség volt, melye

ket a középiskolákban, a lakosság körében és egyetemünk

hallgatóinál végeztem. Ezek a munkák főleg az életmód megfi

gyelésére, a sportolásra, a fizikai állapot felmérésére ter

jedtek ki, melyeket országos szinten is össze tudtunk hason

lítani (Balatonfüredi Országos Konferencia, Testnevelőtaná

rok Kongresszusa, Fodor József Vándorgyűlés, Magyar-német 

Testnevelőtanárok Szimpóziuma). Érdekes adatokat tudtam ki

gyűjteni a fiatalok vonatkozásában, a bevonulásra került
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sorkatonák között is, melyeket össze fogok hasonlítani

egyetemi hallgatóink fizikai állapotával is. Ezek az adatok

mind azt bizonyítják, hogy óriási problémák vannak ifjúsá

gunk fizikai állapotával. Az iránti aggódás és a felgyülem

lett tapasztalatok vezettek oda, hogy az egyik konferencián 

(Sport és komputer, Balatonaliga) megismert Hyman-féle ame

rikai keringés-légzési tesztet megfelelő előkészítés után

én is elkezdjem felhasználni a lakosság, a hallgatók élet

módjának javítása érdekében, de ugyanakkor megpróbáljam ösz- 

szekötni a sportolás iránti igényt az egészséges életmód

iránti érdeklődés felkeltésével is. Az eddig mért 5000 adat

nagyon jó lehetőséget adott egy tudományos kutatási terület

elindítására, melyet a gyakorlatban is állandósítani tud

tunk. Ezek részletes ismertetésére disszertációmban külön

fejezetekben foglalkozom egy-egy kiragadott populációval

de bevezetésként a főbb alkalmazási lehetőségeit ismerte

tem :

1. Alkalmas magas vérnyomás kiszűrésére.

2. Tájékoztatást ad a keringés-légzési szervek terhe

lésének pillanatnyi állapotáról /15/.

3. Terheléses és restitúciós mérés lehet együtt alkal

mas az edzettség megállapításához.

4. A Hyman-féle teszt adatközléseivel együtt testsúly

és testmagassági adatokat is felírunk, ezáltal bő

vítjük az emberi test figyeléseiből adódó lehetősé

geket és értékes következtetéseket vonhatunk le a
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szomatometriában alkalmazott módszerek segítségé

vel.

5. A pontos adatrögzítésekkel kutatási tevékenységre

is felhasználhatjuk a teszt adatait.

6. A SZOTE-s hallgatók rendszeres mérésével értékes

adatokat gyűjthetünk az egyetemen eltöltött éveik

fizikai állapotváltozásairól.

7. A lakosság nagyszámú mérési adatainak feldolgozásá

val tájékozódni tudunk a lakosság különböző korosz

tályainak egészségi állapotáról.

8. A különböző felsőoktatási intézmények hallgatóinak

és a SZOTE-s hallgatók mérési eredményeit összeha

sonlítva komoly következtetéseket tudunk levonni,

az azonos életkorú hallgatók fizikai állapotából.

9. A méréseket külföldön is népszerűsítjük, külföldi

hallgatók méréseivel összehasonlítási lehetőségünk

a magyar és külföldi hallgatók fizikai állapo-van

(Német nyelvű tesztleírástát illetően. a

mellékletben.)

10. A teszt segítségével bekapcsolódtunk a Szeged-váro

si tömegsport-rendezvényekbe, az üzemi egészségvé

delmi hálózatba, valamint a Megyei Köjál felkérésé

re többször végeztem méréseket az 6 szervezésükben 

(Királyhegyes, Algyó, Deák F. Gimnázium, Zalka Má

té Ált. Iskola, Csongrádi középisklákban). A vá

ros, valamint a megye felkérésére 2 alkalommal mér

tem nemzetközi sportrendezvényeken a résztvevőket

különböző korosztályoknál.
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11. Rendkívül fontos a teszt pszichikai hatása, melyet

fel tudok használni az egészséges életmódra neve

lés területén (helyes táplálkozás, ellenőrzött 

sporttevékenység), valamint a saját épségével való

törődés.

A teszt alkalmas arra is, hogy az orvostanhallga

tók figyelmét felkeltsük az orvostudomány és sport- 

tudomány összekötésének gyakorlati alkalmazására, 

e tevékenység megismertetésére már hallgató korá

ban.

12. Az orvosok és testnevelők (edzők) számára olyan le

hetőségeket kínál, hogy a teszt rendszeres alkalma

zásával a sportolók edzésmunkáját, az edzések hatá

sára bekövetkezett változásokat szakszerűen érzé

kelhetik és kiszűrhetik a rosszul alkalmazott ed

zésterheléseket. Ezzel együtt az edzőket is ösztö

nözni lehet az eddig elért sporttudományos követ

keztetések hatékonyabb alkalmazására, mellyel a

nem kívánatos sérülések, ártalmak elkerülhetők.

Úgy érzem, hogy az egészséges életmód kialakítására a 

sportolási igények felkeltésére nagyon jól alkalmazható e

módszer, de mielőtt részletesebben ismertetném néhány igen 

fontos fogalmat kell tisztázni.
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2. EGÉSZSÉGES ÉLETMÓD ÉS EGÉSZSÉGI ÁLLAPOT 

A TESTNEVELÉS ÉS A SPORT SZEREPE, JELENTŐSÉGE

"Egészségen nemcsak a betegség és nyomorékság hiányát 

, hanem az ember testi, szellemi és szociális jólé-értjük

tét. "

Az egészséges életmód fogalomkörébe tartozik az egész

ségkárosító, rossz szokások mellőzése, az egészséges élet

forma , a szellemi és fizikai munka összhangja, a jó szoká

sok kialakítása és megtartása az optimális testmozgás.

Az egészséges életmódot megfelelő egészségnevelési

koncepció alapján lehet és kell kialakítani. Az egészségne

velés az elmúlt két évtized folyamán Európa és világszerte 

egyértelműen elismert határterületi diszciplinájává vált.

Az egészséges életmód kialakítása az utóbbi időben beépült

a mindennapos preventív orvosi gyakorlatba és az egészségvé

dő programokba, így a sportnevelésbe is.J Természetesen a 

fejlett nyugati országokban előbbre járnak mint nálunk (Hol

landia, Franciaország) és azt az utóbbi évek halálozási ten

denciájában bekövetkezett változások is fémjelzik.

Nem mondható el ez a kedvező fordulat viszont nálunk,

Magyarországon. Míg az előbb említett országokban csökkenő 

tendenciát mutat a halálozások száma, nálunk az ellenkezője

található.
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A WHO 1977-ben meghirdetett pogramjának fő célja 2000-

a lakosság általános egészségi állapotának javítása,re

esélyegyenlőség biztosítása. Disszertációm remélhetőleg egy 

kis adalék lesz az egészséges életmódra nevelés serkentésé

re, az egészségjavító magatartásformák feltárására és a

fent említett elvek hazánkban történő megvalósítására.

Az egészségnevelés célja: a lakosság egészségügyi kul

turáltságának kialakítása, emelése. Az egészségkulturáltság

összetevői az egészség, az egészségi állapot és az életmód.

Az egészségkulturáltság összetevői:

EGÉSZSÉGKULTURÁLTSÁG

pszi
chés

szoci- feltételek szükségletek élet- 

lehetőség indítékok vitel
szoma
tikus á 1 i s

(testi) (lelki) (társas)

Az egészségkulturáltság az egézséges életmód része. Az

egyén életmódja révén szabályozhatja, optimatizálhatja egészsé

gi állapotát, elégítheti ki egészségével kapcsolatos szükségle

teit. Újabban az egészségi állapot vizsgálata az életmóddal kap

csolatosan, azzal elválaszthatatlanul összefügg, így szintén ré-

az egészségkulturáltságnak. Az egészségvédő munkának a koszé

vetkező területeit ismerjük:
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1. Korszerű, egészséges, kiegyensúlyozott táplálkozás.

2. Szabadidő helyes eltöltése, testmozgás, sport 

(aktív, passzív pihenés).

3. Mentálhigiénés nevelés.

4. Káros szenvedélyek elleni fellépés 

(dohányzás, alkohol, drog).

5. Betegségek megelőzése, tennivalók járványos betegségek

kel kapcsolatosan (AIDS).

6. Fokozott gyógyszerfelhasználás elleni küzdelem.

7. Családvédelem, családtervezés.

8. A gyermek pszichoszociális nevelése.

Az ifjúság egészséges életmódra nevelése.

9. Fogápolás és szájhigiene.

Munkámban a testnevelői (edzői) és orvosi feladatokat sze

retném összehangoltan úgy bemutatni, hogy a két terület a gya

korlatban egymást erősítse és így átfogja a preventív feladato

kat és hatékonyan részt vegyen az ifjúság, az összlakosság

egészségének kialakitásában, megszilárdításában.

A testnevelés és sport szerepét, jelentőségét természete

sen kiemelkedőnek tartom az ifjúság nevelésében, ezért szeret

ném az ezzel kapcsolatos fogalmakat is tisztázni.

Testi nevelés testi nevelés a neveléshez tartozó intéz

kedéseknek vagy tevékenységeknek azt a körét öleli fel, amely

nek alapvető feladata az egyéniség megismerése, megszilárditása

/7/.
У' E*J%''.V t

£
4FS
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Ide soroljuk: a test gondozását, tisztántartását; a 

környezet higiéniáját, az időjárásnak megfelelő öltözkö

dést, az étkezések rendjét, valamint a táplálék mennyiségét 

és minőségét; a munka és pihenés, a foglalkoztatás és sza

badidő arányát; a szabadban való tartózkodást, a séták, já

tékok és a legkülönbözőbb testgyakorlatok alkalmazását.

Testnevelés - A testi növekedés és fejlődés egyik leg

jobb eszközének ma is az olyan tesnevelést tekintjük, amely

ben a testgyakorlatoknak, a természeti erőnek és a környe

zet higiénés feltételeinek együttes, s rendszeres alkalma

zásával az általános nevelési feladatok figyelembevételé

vel: óvjuk, s megszilárdítjuk a tanulók egészségét, fej

lesztjük testi képességeiket, megtanítjuk őket a mozgások 

célszerű végrehajtására (szép járásra, futásra, úszásra

stb.). Felkeltjük, kielégítjük és fokozzuk a mozgási, ját

szási, versenyzési és sportolási igényeiket. Ezt a testi ne

velést - testnevelésnek nevezzük.

A két fogalom tartalmának viszonya:

Testi nevelés Testnevelés

Я в
c D
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A két fogalom terjedelmének viszonya

Közös jegy: az egység megőrzése, megszilárdítása.

(ábrán = A)

A testnevelés jellemző jegyei:

az egység megőrzése, megszilárdítása (A) 

a testi képességek fejlesztése (B) 

a mozgásműveltség fejlesztése (C)

a mozgás-, játék-, verseny- és sportolási igények fel

keltése, kielégítése (D)

A sport

A sport szó a latin "disportere" szóból származik, 

amelynek jelentése széthordani, mulatni, időt mulatni, szó

rakozni.

A XIII. században a népi mulatságokat a francia nyelv 

desport, az olasz nyelv disporto szavakkal jelölték meg. Az 

ó- és középangol nyelvekben e szavak változataként jelent 

meg a disport kifejezés, amelynek alakja a XVI. században 

"sport"-ra rövidült. A XVIII. századtól már "sport" szóval 

jelölték meg Angliában a testnevelési játékokat és népünne

pélyeket .
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A sportolás nagyobb szintű fellendülése az újkori 

olimpiák megindításának éveiben kezdődött (1896. Athén).

A sport mai értelemben legjellemzőbb jegye az önma

gunk vagy mások által elért eredmények túlszárnyalására irá

nyuló verseny.

A sportot lassan a testnevelés szolgálatába\ állítot

ták és a sportolást a testnevelésben mint módszert alkalmaz

ták . A testnevelés és sport fogalmának terjedelmét a követ

kező ábrán vethetjük össze:

. Testnevelés (nevelési cél)

<r *11. Sport (verseny-cél)

II. Sportszerű testnevelés vagy 
testnevelési sport 
(nevelés és verseny-cél)

Ha figyelembe vesszük azon tevékenységeket, amelyek a 

testnevelésbe tartoznak, azt tapasztaljuk, hogy egy részü- 

(III) a sport módszere jellemzi. Ha azon tevékenysége

ket vizsgáljuk, amelyekre a sport módszere jellemző, a tevé

kenységeknek olyan csoportjával (III) is találkozunk, amely 

a testnevelés alapvető feladataira irányul.

Az ifjúság nevelésében a testnevelés és sport felada

tainak megfelelő összhangja lényeges. A kettőt szakmailag 

(pedagógiai, szakdidaktikai) jól kell tudni ötvözni, hisz

két
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egész képzésnek függvénye, hogy a testnevelés ill. sportaz

keretében milyen mélységig jut el. Nyilván a kimagasló ké

pességű fiataloknak a versenysportban is helyet kell adni

és ez kihat a gyengébb képességű fiatalokra is és motiválja

a testmozgásra a többieket is. A testnevelés és sport

népszerűsítésit döntőnek tartom az egészség megvédése, meg

szilárdítása területén, ugyanakkor a testi fejlettség méré

se, az orvosi ellenőrzés jelenléte nagyban ösztönzi azokat

a törekvéseket, amelyeket ki lehet, ki kell alakítani az if

júságban. A testnevelés és sport jelentőségét nem abban

látom, hogy a mindenáron való győzni akarás legyen a fő mo

tiváció , hanem abban-,- hogy a példaképek szerint több embert-

mozgósítsanak és fizikai állapotuk rendszeres ellenőrzésé

vel, életkoruknak, képességeikhez mérten megfelelően adap

tálva mozogjanak, küzdjenek egészségük megvédéséért,

megszilárdításáért.

2.1. Az ifjúság egészségi állapota és az azt befolyásoló
fontosabb környezeti és társadalmi tényezők

Hazánk ifjúságának egészségi állapota sajnos nagyon

kedvezőtlen. Ezt támasztják alá az országos statisztikai

adatok és saját mérési eredményeink is.

Az ifjúság egészségi állapotát több szempont alapján

vizsgáltuk:
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a) A szomatikus és pszichés fejlődést befolyásoló 

környezeti és társadalmi tényezők 

A testi fejlettséget befolyásoló okok vizsgálatánál a 

testsúly, testmagasság, pulzus, vérnyomás, vitálkapacitás,

levegővisszatartás, levegőkipréselés adatait mértük. A méré

sek során a környezeti és társadalmi tényezőket is vizsgál-
/

tűk és az alábbi megállapításokat tehetjük.

A testmagasság és testsúly nagyjából egyensúlyban 

van. A keringési-légzési szervekkel kapcsolatos vizsgálatok

nál viszont negatív jelenségeket tapasztaltunk. Ezeknek a

kiértékeléseink során a következő okai voltak: Mozgáshiány,

szellemi túlterheltség, a mozgás iránti érdeklődés csökkené- 

video, computer miatt). Az egészséges életmód(tv,se nem

ismerése vagy be nem tartása, nem értékelése, a túltáplált-

s.ág.

Az akceleráció és társadalmi összefüggései
(

Nagyon lényeges, hogy az emberiség fejlődése során a 

testi fejlettséget jelző egyes paraméterek értéke emelkedő

tendenciát mutat és ez az ütem századunkban hihetetlenül

felgyorsult. A történelmi fejlődés hozta magával az egyéni 

fejlődés felgyorsulását is. Ezt jelöljük biológiai akcelerá-

zió fogalommal.

A feltételezett okai: 1. genetikai tényezők

2. környezeti tényezők

Az akcelerációban szerepet játszó tényezők a követke

zők:
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a táplálkozás változása, a jobb fehérje- és vita

mindús étkezés;

- a higiénés viszonyok kedvezővé válása,

- számos gyermekbetegség visszaszorítása, felszámolá

sa ,

egyre több és változatosabb ingerhatás, melyaz az

urbanizáció, a tömegkommunikációs eszközök, a mo

dern közlekedési lehetőségek következtében éri a

gyermekeket,

- a belső szekréciós rendszer áthangolása fiziológiai

érés meggyorsulásához vezet.

A fizikai állapot és a sport

Az ifjúság fizikai állapota egyenes arányban áll a 

testmozgás mennyiségével és minőségével. A fizikai állapot

jellemzésére a Hyman-féle tesztet használtuk fel, melynek

alapján bizonyítottuk, hogy a mért fiatalok milyen fejlett

ségi állapotban vannak. A mérések során összehasonlításokat

tudtunk végezni a sportoló és nem sportoló fiatalok köré

ben, mely alapján a fizikai állapot és sport összefüggései

re következtethettünk. Ezt az alábbi statisztikával szemlél

tetem.
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A szomatometriai jellemzők

A disszertációmban a szomatometriai mérések felhasz

nálását döntőnek találtam, ezért a szomatometria néhány

alapfogalmát szeretném leírni.

A szomatometria, a testi fejlettség mérésével és érté

kelésével foglalkozó elméleti és gyakorlati tevékenység. A

szomatometria olyan metrikus embertani vizsgálómódszer,

amellyel az egyént vagy a vizsgált csoportot jellemző hosz-

szúsági, súly és körfogati adatokkal mérjük és meghatároz

zuk a szervezet fizikai teljesítőképességét.

A vizsgálat irányulhat:

- egy ember testi fejlettségének mérésére

- a vizsgált csoportot jellemző átlagos testi-fejlett

ségi mutatók meghatározására,

- az egyént vagy a csoportot jellemző testi-fejlettsé

gi mutatóknak az életkor függvényében történő válto

zása nyomon követésére,

az egymást követő generációk azonos életkorú tagja 

testi fejlettségi mutatói átlagának tanulmányozásá

ra .

Vizsgálataink során a következő szomatometriai 

adatokat dolgoztuk fel a lakosság (ifjúság) körében:

testmagasság

testsúly

- vitálkapacitás

- vérnyomás
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pulzus

levegőkipréselés

- levegővisszatartás.

2.2. A fiatalok fizikai állapotának
megítélése fa következő ymérési sorozatok

/alapján

2.2.1. A vizsgálat methodológiája

A vizsgálatban a testsúly-testmagasság valamint a

Hyman-féle keringés-légzési teszt méréseinek módszerét írom

le.

Testsúly

Tolósúlyos személymérlegen mezítláb, tornamezben (mi

nimális ruházattal) tized kg-os pontossággal mérve.

Testmagasság

A fejtetőnek (vertex) a talajtól való távolsága centi

méterben.

Eszköz

Mérőléc és mérőkar, amely a fejtetőhöz ér. Ügyelnünk

kell arra, úgy tartsa a fejét, hogy a falnyílás felsőrésze 

és a külső szemzug vízszintes vonalban álljanak. A fej nem

érintheti a centiméterskálát, illetve a mérőlécet. A testet

egyenesítsük ki. A hát, far, sarok érintse a mérőlécet. A

sarkakat nem szabad felemelni. A testmagasság adatait centi

méterekben kapjuk meg.
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A Hyman-féle kardiorespiratórikus index 

részletes leírása (módszertana)

Mindennemű fizikai megterhelés, aktivitás következté

ben megnövekszik a szervezet energia és oxigén szükséglete.

Azaz mindenkori mozgásteljesítmény szoros összefüggésben

áll a tápanyagforgalom mennyiségi és minőségi mutatóival,

illetve az oxigén saturatio mindenkori funkcionális kapaci

tásával. Ez utóbbi elsősorban a vérkeringés és légzés szerv

rendszer morfológiai és funkcionális állapotától függ, s 

mint legalapvetőbb szervfunkciók meghatározzák a szervezet 

minden sejtjének és többi szervrendszerének (szabályozó-moz- 

gásszervi-kiválasztó-emésztő) a működő kapacitását is.

így mind az egészségkritérium, mind a terhelhetőség

és fizikai aktivitás szempontjából elsődleges és legfonto

sabb kérdés a keringés és a légzés ún. kariorespiratórikus

tűrés értékeinek a meghatározása.

Hyman amerikai kutató által kidolgozott tesztet az 

Egyesült Államokban nagy számban és rutinszerűen használ

ják .

Magyarországon Dr. Csabai Csaba (megyei sportfőorvos, 

Szolnok MT Hetényi Géza Kórház), és Dr. Jákó Péter (osz

tályvezető főorvos, OTSI Kondicionáló Osztály) alkalmazzák.
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Kardiorespiratórikus tűrés

A sportorvoslás egyik legjelentősebb legutóbbi évtize-

datálható vívmánya annak a módszernek a kifejlesztése,déré

amely a klinikai kardiológiai és a tüdő eredetű betegségek

nél alkalmazható egy bizonyos szervrendszer funkcionális

teljesítőképességének mérésére. A kardiorespiratórikus kor

meghatározás némileg problematikus a modern eljárásokkal;

elektronikus mérőeszközök száma és sokasága napról napraaz

növekszik. Már lehetséges nagy pontossággal azonosítani a

szív, az érrendszer és a tüdő határtalanul kicsiny terüle

teit is. Az elektrokardiográf, a ballistokardiográf, a vér- 

áramlásmérő, a vérnyomásmérő (tulajdonképpen átvivő) és a

röntgensugarakat használó angiográfiás módszerek csupán né

hány eszköz a rendelkezésre álló diagnosztikus felszerelé

sek, illetve gépek közül /16/.

A kardiovaskuláris rendszer vagy a tüdő fizikai erejé

nek és funkcionális kapacitásának a meghatározása azonban

még felfedezésre vár és kísérleti stádiumban van. A szerke

zeti változások, arányok (korrelációk) több-kevesebb hiánya 

és a fiziológiai funkció változásai teszik sürgetővé és drá

maivá a helyzetet. Klinikailag lehetetlen például a szív

funkcionális tűrése szempontjából értékelni az adott bár

mely szívről készült elektrokardiogramot. A túlságosan nagy
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súlyú és emiatt abnormális külsejű egyének magasszintű fizi

kai erőről adhatnak tanúbizonyságot (itt tulajdonképpen 

fittségről van szó), de a fordítottja is igaz: normál ECG-jű 

betegek is számos szívbetegségtől szenvedhetnek. Ilyenek a 

fájdalmak, a diszpnoe és a vértolulásos (congestiv) zavar.

Az objektív és a tűrés közötti egyenlőtlenség előidézte lát

szólagos ellentmondás egyike az általános orvoslás legel

lentmondásosabb problémájának és itt arról van szó, hogy a 

sportorvoslás a szükséges fiziológiai adatoktól támogatva -

fontos előrelépések megtételét tette lehetővé a kardiorespi- 

ratórikus tűrés mérésében és meghatározásában /17, 18/.

A kezdet kezdetén el kell mondanunk, hogy a kardiovas-

kuláris és pulmonális rendszer teljesítőképességének becslé

se bizonyos jól ismert fiziológiai paraméterek mérésén alap

szik. A legfontosabb ezek közül a pulzusszám és annak ritmu

sa, a vérnyomás, a legmagasabb vitális nyomás az utolsó 3

másodpercre vonatkoztatva, - s ezeket használják fel. Az

óvatosság szót itt figyelembe kell venni. Mivel a maximális

expiraciós - kilégzési nyomás több vagy kevesebb az ugyan-

időszakra vonatkoztatott mellkasi nyomásnak megfelelő-azon

Ha a maximális kilégzési nyomás nagyobb, mint a systo-en.

lés nyomás, nem hagyja el a vér a szivet. A relative oxigén

szegény állapot gyakran, illetve gyorsan létrejön az agy

ban, szédülés, ájulás és ideiglenes jellegű eszméletvesztés

alakulhat ki, az arra hajlamos egyénekben. A vizsgálóknak
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fel kell készülniük azon sérülések megakadályozására, me

lyek akkor fordulhatnak elő, ha a jelölt elájul.

Ilyen incidensek nem voltak túl gyakoriak a legutóbbi

15 ezer vizsgálat során. Okos dolog lehet figyelmeztetni a

jelöltet, hogy állítsa le a vizsgálatot, ha agyi tüneteket

érez. A maximális belégzési levegő benntartása nagyon régi 

fiziológiai tűrésteszt: a jelöltet utasítják arra, hogy ve-

mély lélegzetet és ezt annyi ideig tartsa benn, amed-gyen

dig lehetséges. Két meghatározást végeznek 3 perces pihenés

után, illetve azt közbeiktatva; a magasabb levegőbenntartás

az az adat, ami felhasználásra kerül.

A felhasznált kortényező egy statisztikai táblázaton

alapszik, amely szerint a jelölt legközelebbi, elmúlt vagy 

eljövendő születésnapja a felhasználandó adat (szempont)

/13, 14/. Ezeket a paramétereket a C—P index kifejezéseiben

láthatjuk. А С—P indexnek a következő az alapképlete:

VC + MBH + МЕР + kor (Age)
= С —P index

SP + DP PR (MEP-maximális 
kilégzési nyomás Hgmm-ben

ebben: a VC - vitálkapacitás 100 ml-ben megadva

MBH - maximális levegő benntartási idő másodper

cekben

Age - statisztikai kor években

SP - systolés nyomás Hgmm-ben

DP - dyastolés nyomás Hgmm-ben

PR - pulzusszám percenként
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A C —P index vizsgálat alkalmazása esetén az első vagy

gyakorlat előtti fázis a dynamikus fázisként ismert. A

következő illusztrációnak szánt eseteket a Daitz Kutatási

Alap kartotékai közül vették át: egy 23 éves sportoló diák 

4400 ml vitálkapacitással rendelkezett, a maximális levegő-

benntartási idő 104 mp, a maximális kilégzési nyomás 127

Hgmm, a systolés vérnyomás 138, a dyastolés 84, a pulzus

szám 76 Hpmm. А С —P index így a következő:

VC (44) + MBH (104) + МЕР (127) + 23 év 298
= 1,000

SP (138) + DP (84) + PR (76) 298

Egy másik 23 éves "normál" (mármint a felmérés szem

pontjából normál) egyetemista, akit nem érdekelt az atléti

ka és a sport általában, inkább ülő életmódot folytatott, s

aki 3900 ml-es vitálkapacitással, 84 mp-es maximális levegő- 

benntartási idővel, 94 Hgmm-es kilégzési nyomással 135/80

Hgmm-es vérnyomással és 78-as pulzusszámmal rendelkezett, 

így а С—P index a következő:

VC (39) + MBH (84) + МЕР (94) + 23 év 240
0,832

ApSP (135) + DP (80) + PR (78) 293

Végül egy 23 éves egyetemista matralis theumas szív-

billentyű elégtelenséggel, mely jól kompenzált, de a beteg

nehéz légzésűvé válik erőltetésre. Ezen vizsgálati alanyunk

2400 ml-es vitálkapacitást, 52 mp-es maximális levegőbenn-
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tartási időt, 60 Hgmm-es maximális kilégzési nyomást, 128 

Hgmm-es systolés és 64 Hgmm-es dyastolés vérnyomást és 

84-es pulzusszámot produkált. így а С—P index a következő:

VC (24) + MBH (52) + МЕР (60) + 23 év 159
= 0,603

Sp (128) + DP (52) + PR (84) 264

Az első 15000 létszámú népességcsoport felülvizsgála

ta, valamint a sportpályán és a klinikán végzett vizsgála

tok azt mutatták, hogy csaknem minden jó kondícióban lévő

atléta (ill. sportoló) 1.000 fölötti értéket ért el és az

С —P index fölött nagyon sokan magas 1.500-as éradinamikus

téket produkáltak. A legmagasabb ismert szint 1.825 volt, a 

nem sportoló (de a mi szempontunkból "normál") hallgatók

800-900-as értékeket értek el. Ez éles ellentétben áll a

szívbetegek értékeivel vagy azokéval, akik valamilyen tüdő- 

eredetű betegségben szenvednek, ahol az értékek olyan ala

csonyak, hogy a 0.348 a legtöbb érték (hozzávetőleges fordí

tás, bedrest az eredeti kifejezés).

A kardiorespiratórikus gyakorlattűrő vizsgálat máso

dik vagy dinamikus szakaszát közvetlenül azután végezték, 

hogy a vizsgálati alany teljesítette 5000 lábfontnyi (ener

giamennyiség ill. egység a lábfont) munkáját. A 6 változó

tényező gyorsan megváltozott, a kortényező természetesen

változatlan maradt. Vegyük az első hallgatót, a 23 éves at

létát, а С—2P index formula a következő:

VC (42) + МЕР (120) + MBH (98) + 23 év 283
0.915=C-P index

SP (144) + DP (86) + PR (80) 310
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Mivel az ő maradványa vagy a dinamikus indexe 1000 volt (ez.

A) ez 0.085-ös visszaesést vagy 8,5 %-os csökkenést jelent

(1000-0.915).

Itt meg kell jegyezni, hogy a csökkent funkcionális ka

pacitás kvantummatematikai görbéje a C —P index egyenletén be

lül a fordított számláló-nevező kapcsolatot követi, a pulmo-

nális paraméterek kisebbek lesznek, a kardiovaskuláris jel

lemzők nagyobbak. így a vitálkapacitása maximális kilégzési

nyomás és a belélegzett levegő benntartása hajlamos a gyakor

lati vizsgálat utáni csökkenésre, ugyanakkor a systolés és a

syastolés vérnyomás és a pulzusszám emelkedik. A gyakorlati

vagy С —P index így tükrözi az A és D С —P index közötti még

kifejezettebb fordított arányosságot. Egyik vagy másik para

méter kis változásai megnövekedett differenciál-fázist produ

kálnak, kilengésük miatt nő az index érzékenysége.

Nézzük a mi szempontunkból normál, de nem sportoló

hallgató második gyakorlati vizsgálata során szerzett

adatokat. Az utáni paraméterek megállapítása aez

következőket mutatja:

VC (30) + МЕР (70) + MBH (65) + 23 év 188
= 0,580 = C-P index (D)

SP (144) + DP (82) + PR (90) 316

Mivel a C—p indexe 820 volt, ez 0.240 csökkenést (0.820- 

-0.580 = 0.240 vagyis 29 %-os csökkenést) jelent.

A harmadik szívbeteg egyetemista a következő gyakor-

(a)lat utáni adatokat szolgáltatta. Mivel а С—P index
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0.528 volt, ez 0.226-os, azaz 43 Vos csökkenést reprezen

tál (0.538-0.302 = 0.226).

Az ide vonatkozó számítás a következő:

VC (12) + МЕР (42) + MBH (20) + 23 év 97
= 0.302 = C-P index (D)

SP (136) + DP (80) + PR (102) 318

A klinikai és sportpályákon végzett vizsgálatok gya

korlata azt mutatja, hogy jó kondícióban lévő atléták

1-5,5, % -о s csökkenést produkálnak, bizonyos esetekben

nincs változás a két С—P index között, de némely esetekben

aktuális С—P index növekedés (D) van.

Az utóbbiak vizsgálata egyrészt azt jelzi, hogy a gya

korlat után nőnek a vitálkapacitásra vonatkozó adatok. Más

részt, a nem atlétizáló (ill. sportoló), de egészséges 

("normál") fizikailag kevéssé edzett hallgatók 15-30 %-os

C —P index-csökkenést produkálnak. A szívbeteg esetek produ

kálják a legnagyobb csökkenést, ez általában 35-65 %. А С—P 

index vizsgálat harmadik vagy respirációs szakasza azt az 

időszakot öleli fel (illetve foglalja magába), amely ahhoz

szükséges, hogy minden változó paraméter visszaálljon a gya

korlat előtti szintre. Az ötperces pihenési időszak általá

ban elfogadott a tűréstesztek esetében, bár Wolfe csak há

romperces időszakot ajánlott, mivel a jó kondícióban lévő 

atlétáknak csak 2-3 percre van szükségük ahhoz, hogy vissza

térjenek az A vagy az eredeti С—P indexhez. A harmadik fá

zis С —P index R-ként, vagy C — P index helyreállítóként is-
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mert: A C—P index (R) létrehozásához szükséges időszak,

amely a CP index A-val egyenlő a gyakorlat utáni helyreállí

tási időszaka. Az említett paraméter egyre fontosabbá és lé

nyegesebbé válik, mivel ez az időszak kitolódik a normál 5 

perces időtartamon túlra.

A nem sportolóé (nem kisportolt), de egyébként "nor

mál" (mármint a mi szempontunkból az) vizsgálati alanyok

esetenként igénylik az 5 perces visszaállási időt, míg a

kardiovaskuláris vagy pulmonális betegségben szenvedők ese

tenként 10 percet vagy még hosszabb időt igényelnek erre a

célra. A gyakorlat azt mutatta, hogy egyenes arányosság van 

а С —P index (D) és a helyreállítási időszak hossza között.

Az általános szabály az, hogy minél nagyobb a csökkenés, an

nál hosszabb a helyreállási időszak. Ebben a szövegösszefüg

gésben a helyreállás és a felépülés szinonim fogalmak, de

egy olyan tendencia e terület vizsgálói között, hogy avan

helyreállítást a normál alanyokkal kapcsolatban használják,

a felépülés kifejezést pedig a szívbeteg és egyéb páciensek

esetében használják.

Összefoglalás és magyarázat

A carcio-vasculo-pulmonális fizikai felkészültség

becslése egyszerű módszerének szükségességét már régóta fel

ismerték az orvosok, a testnevelők és a felkészítő csopor

tok (sportversenyekre felkészítő csoportok).
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Amennyiben a fizikai frissesség magas szintje az oxi

génhiány elviselésének képességétől függ, a vérkeringés és

az oxigénellátás tényezői gyakorlati fontossággal bírnak. E 

tényező vizsgálata lekötötte és most is leköti sok irányadó

kutató csoport figyelmét. Magas tudományos szinten korsze

rűen felszerelt laboratóriumok és képzett személyzet szüksé

ges ahhoz, hogy pontos meghatározást kapjunk adottegy

egyén funkcionális kapacitásáról. Pillanatnyilag ilyen 

sportorvosi vizsgálatokra szolgáló alkalmak felettébb korlá

tozottak, összehasonlítva azoknak az eseteknek a nagy számá

val, amelyekben az ilyen vizsgálatok általában véve fonto

sak az abban érdekelt atléták mindennapi munkájában és a

mindennapi fizikai nevelési munkában.

Ebből a célból egy egyszerű aránypárt fedeztek fel, 

amely csak 7 könnyen megszerezhető kardiovaskuláris - pulmo-

nális paramétert használ fel vagy alkalmaz. A szükséges fel

szerelés a rutin fizikai vizsgálatoknál felhasznált szoká

sos munkaeszközök része /19, 20/.

A nyugalmi kardiovaskuláris index, a gyakorlattűrési

teszt utáni index és a standard pihenési időszak utáni in

dex nagy klinikai és gyakorlati fontosságú tájékoztató jel

legű adatokat szolgáltat. А С—P index nem szándékozik he

lyettesíteni a tudományos módszereket. Ott, ahol azok ren

delkezésre állnak, de a sportpályákon és a klinikákon, ahol

a kardiopulmonális rendszer frissességének gyors és hozzáve

tőleges feltérképezése szükséges, а С—P index sokkal inkább



30

ajánlott általános használatra.

A mérések alapján a következő kategóriákat (edzettsé

gi) állította fel Hyman a férfiak részére.

1,54 felett1. jól edzett

1,54-1,00 között2. edzett

0,99-0,803. edzetlen egészséges

4. csökkent cardiopulmonális 

funkciók 0,79-0,34

5. erősen csökkent cardio
pulmonális funkciók 0,33 alatt

A nők részére a Teszt-csoportunk mérései alapján álla

pítottuk meg az edzettségi kategóriákat, melyeket a mérések

során fogunk még korrigálni:

1. jól edzett 1,00-1,54

2. edzett 0,99-0,80

3. edzetlen egészséges 0,79-0,65

4. csökkent cardiopulmonális 

funkciók 0,64-0,30

5. erősen csökkent cardio
pulmonális funkciók 0,30 alatt
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A team résztvevői:

Dr. Szabó Gabriella főorvosnő, Boros Gyevi László 

vezető testnevelőtanár, orvostanhallgató

Az orvos, a testnevelő, az orvostanhallgató
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Maximális légzésvisszatartás mérése

Egy mély légzésvétel után fújja ki, majd ismét szívja tele 

magát levegővel és tartsa bent, ameddig csak tudja. 

Szükséges eszköz: stopperóra, orrcsiptető
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Vérnyomásmérés Riva-Rocci módszere szerint

Ülőhelyzetben mérjük a vizsgált személyt
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Pulzusmérés

Ülőhelyzetben a radiális pulzust használva mértem 

az egy perc alatti érlőkések számát
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Levegőkipréselés

Ülőhelyzetben maximális levegőkipréselés 

A tüdő légzőizom erősségét 
az emelkedő higanynál Hgm-ben adja
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A vizsgálatban résztvevők főbb jellegzetességei 
a vizsgálati csoportok rövid karakterisztikája

A vizsgálatok során 123 orvostanhallgatót (65 fiú, 60 

lány), 52 gyógyszerészhallgatót (lány), 15 hittudományi fő-, 

iskolást, 61 katonasághoz bevonult újoncot, 825 lakost, 100 ^3/ 

középiskolást teszteltem.

2.2.2. Középiskolások körében végzett vizsgálatokról

Az eredményeket a középiskolás tanulókkal azonnal kö

zöltük és rövid beszélgetés alapján felhívtam a figyelmüket

a sportolás ésszerű elkezdésére. A kérdések alapján kide

rült, hogy sokan dohányoznak és meglepődtek, hogy az eredmé

nyeik reálisan tükrözték ezt a tevékenységet. A kistüdejű,

alkatú tanulóknak javasoltuk, hogy minél előbb kezd-gyenge

jenek el fokozatosan sportolni és keressék meg Szegeden mű

ködő teszt-csoportunkat. Sajnos elég sok magasvérnyomásos
-

is találtunk a fiúk között (36-ból 5 fő), ez megkö-tanulót

zelítőleg >5 %. Őket azonnal orvosi kezelésre irányítottuk,

de elmondtuk sejtéseinket, hogy esetleg nem megfelelően al

kalmazzák a sporteszközöket (súlyemelés, légzőgyakorlatok, 

valamint dinamikus sportok hiánya).

A következő ábrákon bemutatom a középiskolások CPI ka

tegóriák szerinti megoszlását (1-3. ábra) ill. a középisko

lások és egyetemisták mérési eredményeinek összehasonlítá

sát (4-21. ábra).
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Középiskolás fiúk megoszlása a 

CPI kategóriák szerint % ££
edzetlen egészséges (32) 

49%

edzett (8)
12%

csökkent funkciók (25)
38% 3"сгг*гй
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Középiskolás lányok megoszlása а 

CPI kategóriák szerint 7 go
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Középiskolás és egyetemista fiúk PULSUS értékei
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2.2.3. Orvostanhallgatók adatainak összehasonlítása
és értékelése, a bevonult újoncokkal és
más felsőoktatási intézmények hallgatóival
összehasonlítva

A vizsgálatok során 125 orvostanhallgatót (65 fiú, 60 

leány), 52 leány gyógyszerészhallgatót, 15 hittudományi 

főiskolai hallgatót, és 61 újoncot teszteltünk.

A teszt elvégzésének leírását már korábbana

ismertettem.

1. sz. táblázat
Hyman minősítései a CPI alapján

Férfiak Nők

Jól edzett 

Edzett
Edzetlen egészséges 

Csökkent card.-púim. funkciók 

Súlyosan csökkent card.-púim. 
funkciók

1,54-
1,00-1,53
0,80-0,99
0,34-0,79

1,00-
0,80-0,99
0,65-0,79
0,30-0,64

-0,33 -0,29

Vizsgálati eredmények

A vizsgált minták cardiorespiratorikus adatait a 2.

sz. táblázatban foglaltuk össze.

Elemzésünk során az találtuk, hogy az orvosegyetemis

ták értékei (SZ0TE) jelentősen elmaradnak az összehasonlítá

sul választott csoportokhoz képest (22-23. ábrák első kettő 

és utolsó oszlopa), a CPI-t és az ezt erősen befolyásoló

légzésvisszatartás értékeit kivéve. Ezen okból célszerűnek
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látszott különválasztani a SZOTE-s hallgatók értékeit 

szerint, hiszen az összehasonlításul használt csoportok tag

jai - természetszerűen - mind férfiak voltak.

nem

2. sz. táblázat

HTF 0H.1.MH OH.2. 
lány

GYH.2. OH+GYH.
fiú lány

n=178 Пn=15 n=65n=61 n=60 n=52

X= 46,94 42,69 47,92 33,25 33,74 38,86VC.
5,62 6,58 8,06 5,30 7,00 9,83s=

X= 121,0 127,213 120,615 112,683 108,808 114,517
15,376 10,744 13,730 8,792 11,897 12,638

Sys.
s=

X= 80,0 84,836
7,957

77,308
12,010

77,00
9,687

77,083
8,345

77,140
10,121

Dia.
9,820s=

X= 75,2 82,934 77,446 79,567 82,500 79,562
16,811 18,839 13,532 10,411 12,11 12,253

Pulsus
5 =

X= 22,665
4,638

19,557
0,807

20,022
1,592

19,129
1,972

19,651
0,959

19,617
1,621

Életkor
s=

X= 111,733
22,439

110,230
32,797

93,569
22,712

74,917
16,978

71,750
16,152

80,944
21,343

Kilégzés
s=

X= 55,733
11,817

33,361
11,261

79,877
28,288

57,050
13,691

50,788
12,470

63,882
23,907

Visszatart.
s=

X= 75,60
10,28

57,533
7,043

57,019 62,365
7,371 10,149

70,954
8,623

Testsúly
s=

X= 177,800
6,132

179,508 161,050 162,731 168,433
6,273 21,706 13,757 17,351

Magasság
s=

X= 0,687
0,100

0,871
0,147

0,704
0,140

0,873
0,200

0,651
0,110

0,747
0,178

CPI
s=
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A vitálkapacitást vizsgálva azt vettük észre, hogy a 

HTF hallgatók értékei nem tértek el szignifikánsan az orvos-

tanhallgató fiúkétól, a katonáké viszont mindkettőnél (HTF: 

0,05; 0H1: p 0,01) szignifikánsan alacsonyabb értéketP
mutatott. A nők értékei nem térnek el az irodalomban közöl-

/3, 4/, köztük és a fiúk adatai közötti különbség az 

anatómiai és élettani viszonyokban keresendők (22. ábra).

tektől

Az újoncok esetében a magasabb systolés érték és pul

zusszám arra enged következtetni, hogy ők bár nem közvet

lenül a vizsgálat előtt - nagyobb fizikai megterhelést kap

tak.

Egyrészt a terhelés miatti O2 deficit, másrészt a fo- 

CO2 és tejsav felszaporodás a központi idegrendszeri 

légzőközpontot ingerelve a nyugalmi állapotnál fokozottabb

kozott

légzésre késztette a vizsgáltakat. Erre enged következtet

ni, hogy a légzésvisszatartási idő szignifikánsan (p 0,01)

kisebb még a nők értékeinél is (23. ábra). Valószínű
\azonban, hogy megelőző fizikai terhelés nélkül az 6 adataik

is közel lehetnek a férfi hallgatók értékeihez, hiszen pl. 

a maximális kilégzési nyomás értékei - amely a légzőizmok

és a légzési segédizmok működéséről ad felvilágosítást - a

HTF hallgatóival összehasonlítva nem mutatnak szignifikáns

különbséget.
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A CPI értékei jól tükrözik a nemek közötti anatómiai

és élettani különbségeket. Feltűnő az is, hogy az újoncok

a légzésvisszatartás 

mennyire szignifikánsan (p 0,01) csökkenti a CPI értékét

esetében egyetlen igen nagy eltérés

a velük közel egykorú, azonos nemű egyetemista, ill. főisko

lás hallgatókhoz képest (25. ábra).

A minták eloszlása a CPI kategóriák függvényében gya

korlatilag a normál eloszlást közelíti. Eltér ezektől az

orvostanhallgató fiúk görbéje, amely meredeken emelkedik, 

maximumát alacsonyabb CPI értéknél (0,8) éri el, mint akár 

a HTF hallgatók (0,95), akár az újoncok (0,85) görbéje. Vi

szont elhúzódóbban tart a nullához, mint a másik kettő. En

nek az oka abban keresendő, hogy a fiú orvostanhallgatók

még nem hagyták teljesen abba a rendszeres sportolást (26.

ábra) .

A minősítések százalékos megoszlását tekintve kieme

lendő az újoncok esetében a 72 Sg-os, csökkent cardiopulmona-

lis funkciót jelentő adat. Ez valószínűleg a már említett,

nem kontrollált terhelés miatt ilyen magas.
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кМфх*«1 nyomé« (Hgmra)

24 . ábra
A kilégzési nyomás a vizsgált csoportoknál

kartftopuknonétt« liKtax

intézmény

* áHüQ-nörá« (ЙМ étl«0

25 . ábra

A vizsgált csoportok CPI
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26. ábra
Az orvostanhallgató fiúk esetszámainak 

eloszlása a CPI értékek alapján

li, : 11A
A medikusokat és a HFT hallgatókat összehasonlítva,

'feltűnő, hogy míg az előbbieknél aránylag magas (23 % az e d - 

és 40 %-оs a csökkent funkciójúak aránya), addigzettek az

utóbbiak esetében 13 % - о s az edzett és 53 % - о s az edzetlen

egészségesek aránya. Ezek az eredmények a medikusok sport

iránti affinitásával és helytelen életmódjával magyarázha

tók , szemben a HTF hallgatók - más beállítottságból adódó -

életvitelével (27-30. ábra).

"edzett" kategóriába körülbelülA nők esetén az

azonos százalékú hallgató tartozott, viszont a gyógyszeré

szek esetén jóval nagyobb (majdnem 1,5 szeres) a csökkent 

cardiopulmonaris funkciójú hallgatók aránya (31-32. ábra).
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ed-zettien egóazségoa 
8 68* . odzett 

2 1356
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21. ábra
A HTF hallgatók minősítésének megoszlása 

a CPI kategóriák szerint
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28 . ábra
Az MH újoncai mi nős ütésének megoszlása 

a CPI kategórák szerint
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edzett 
16 23*

edzettlen eaóozsöoee 
23 36*

jól edzett 
t 2*

oá ükkent fűtikot ók 
20 40*

29 . ábra

Az orvostanhallgató fiúk minősítésének megoszlása 
a CPI kategóriák szerint

edzettlen euóazaőgee 
76 42* ,

edzett 
31 17*

Jól edzettSÍ
11*

^ J43t OJ
csökkent funkciók 

71 40*

30 . ábra
A SZOTE-s hallgatók minősítéseinek megoszlása 

a CPI kategóriák szerint
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Az orvostanhallgató lányok minősítésének megoszlása 
a CPI kategóriák szerint
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32 . ábra
A gyógyszerészhallgató lányok minősítésének megoszlás

a CPI kategóriák szerint
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A fiatalok körében - különösen egyetemisták és főisko

lások esetében rendkívül rossz az általános fizikai álla

pot, alacsony a fizikai terhelhetőség szintje /8/.

Ez többek között minden bizonnyal oka annak, hogy Ma

gyarország kedvezőtlen helyen szerepel a várható életkort

meghatározó statisztikákban. Ennek megváltoztatásához minél

fiatalabb korban kell elkezdeni a testmozgást - együtt a

helyes táplálkozással és életvitellel, bár ez nem életkor

hoz kötött, hiszen a fizikai teljesítőképesség szempontjá

ból rendszeres edzésmunkát végezve nem jelent különbséget a 

kor /15/, habár a cardiorespiratoricus teljesítőképesség az 

életkorral szignifikánsan csökken /18, 19,20,22,23/.

Az utóbbi időkben hazánkban is egyre inkább előtérbe

kerül az egészséges életmód iránti érdeklődés. A külföldi

példákat szem előtt tartva az USA-ban a háziorvosok egy
részletesen kidolgozott tesztrendszer szerint szűrik a hoz

zájuk tartozó lakosokat és javasolnak indoviduális edzés- 

programokat részükre /21, 24/. Ilyen jellegű programokat 

próbálok a disszertációmban is népszerűsíteni, melyeket a 

javaslataimban ajánlok (táplálkozási javaslatok, futó, uszó- 

tesztek, légzőgyakorlatok). A mellékletekben pedig 2 doku

mentumot mutatok be a teljesség kedvéért (CPI index néme

tül, SZOTE Sportprogram).
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Következtetések, javaslatok

Jelen vizsgálat-sorozatban arra kerestünk választ,

hogy milyen az orvosegyetemisták cardiorespiratorikus álla

pota, teljesítőképessége. Vizsgálatunk módszeréül a Hyman-

féle physical fittness tesztet választottuk.

Összehasonlításul a Hittudományi Főiskola hallgatói

nak és az újonc katonák adatait használtuk.

megállapításra jutottunk,Vizsgálatainkban arra a

hogy korábbi közléseknek megfelelően nem szerint külön érté

kelendő a teszteredmény.

Az újoncok eredményei általában elmaradtak a másik

két csoporthoz képest, ami valószínűleg a terhelés következ-

A HTF hallgatók és medikusok adatai között nem talá-ménye .

lünk különbséget, a minimális eltérések okai az eltérő élet

vitelben keresendők.

A nők esetében azt találtuk, hogy az orvostanhallga-

között kevesebb a "csökkent cardiopulmonalis funkciójú"tók

hallgató, mint a gyógyszerészek között.
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a) A sport szerepe az egészséges személyiség-

struktúra kialakításában

A sport szerepét az egészséges személyiség-struktúra

kialakításában az ókori társadalmaktól napjainkig felhasz

nálták az emberek. Magyar vonatkozásban számtalan művész,

tudós is felhasználta saját egyénisége formálására, alakítá

sára. Néhány idézetet szeretnék a sport hasznosságára vonat

kozásában felsorolni magyar és nemzetközi vonatkozásban:

"Ha sportoltok, több hasznát veszitek a köny

veknek, amelyeket olvastok, jobban meg fogjá

tok érteni betegeiteket, és jobb orvosok lesz

tek ."

(Sir Alexander Fleming intelme hallgatóihoz)

"A testnek erősnek kell lennie, ha azt akar

juk , hogy a léleknek engedelmeskedjék. Az ifjú

egyesítse magába a bölcs értelmét és az atléta

erejét... A két tényezőnek testnevelésnek

és az értelmi képzésnek - mindig párhuzamosan

kell haladnia. A nevelés nagy titka abban áll,

hogy a test és szellem gyakorlatai mindig pihe

nésül szolgáljanak egymásnak."

(Jean-Jacques Rousseau)
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. . . a múzsák gimnasztika nélkül a lelket és a

testet disszonanciába hozzák .. .

(Berzsenyi Dániel)

"A labdajátékokat szenvedélyesen űztem és az

erdőben olykor megejtett sétáim és fára mászá

saim révén oly testi ügyességet szereztem ma

gamnak, mely sokféle foglalkozásomban, utazása

imban igen nagy hasznomra volt."

(Tessedik Sámuel)

"Turista az, aki útra kel azért, mert foglalko

zásának egyformasága, gondjainak sokasága köze

pette álmaiban feltűnik előtte egy szebb vi

lág , melyben zöldebb a fű, kékebb az ég, maga

sabbak a hegyek. Turista az, aki ez álomkép

eredetiét fáradtságtól vissza nem riadva kere

si ."

(Eötvös Lóránd)

"Bejártam a Kárpát sok büszke bércét:

Oh , szép az út, nem fáraszt fölfelé:

Vágy edzi a feszülő izmok ércét.

Csábítva új meg új táj tűn elé . . .

(Arany László)
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Mielőtt jelenlegi helyzetet elemezném, még a fent

említett idézeteken kívül egy mottót idézek:

"... a külső okok a belső feltételeken 
keresztül hatnak ..."

Ezek után szeretném röviden kifejteni, a sport szere

pét az egyén egészséges fejlődése, személyiség struktúrájá

nak kialakításában és azt, hogy hogyan lehet beépíteni a

személyi érdek értékrendszerébe, különös tekintettel az

egyetemi hallgatóknál.

Tapasztalati tény az az élmény, hogy ugyanazon egyén

különböző tevékenységével kapcsolatban, másképpen éli át a

teljesítmény sikerét ill. kudarcát, de személyiségére min

denképp kihat. Ezt a lehetőséget kellene a sport segítségé

vel alapvetően pozitív irányba befolyásolni. A harmonikus

élet biztosítása érdekében végzett sporttevékenységek, maga

tartások során éljük át annak sikerét, vagy kudarcát. A

sporttevékenységek megfelelő szintű kiválasztásával, érték

mérő szerepükkel az egyének zömében sikerélményt tudunk biz

tosítani, kudarc esetén pedig megfelelő értékeléssel jellem-

nevelő eszközként is felhasználhatjuk. Az egyének a társa

dalmilag kialakult értékrend alapján alakítják ki saját ér

tékrendjüket, ugyanis a tevékenységet végző embert társadal

mi környezetében a kialakult normák alapján értékelik. Eb

ben a folyamatban alakul ki az egyén önértékelő képessége.

A sport döntő szerepet játszhat az állandó, értékelhető
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lehetőségekkel a személyiség-struktúra kialakításában. A

többéves megfigyeléseink alapján személyiség vizsgálati le

hetőségünk is volt, hisz a sportban, játék közben a szemé

lyek nyíltabbá, megközelíthetőbbé válnak. Arra a megállapí

tásra jutottunk, hogy különösen a hallgatók tekintetében sa

játos teljesítmény-motivációs rendszerben kell gondolkod-

amely rendszerben a tanulás van előtérben és ide kellnunk ,

egészséges életmód motivációt bevinni, bebizonyítva azt,az

hogy a sport elősegíti a tanulásban is a teljesítmény-növe-

ugyanakkor fokozott követelmények ellenére jobbankedést,

meg tudják védeni, őrizni egészségi állapotukat, erkölcsi,

akarati tulajdonságaikat. Ezért is döntő, hogy ne általáno

san értékeljünk, hanem konkrét mérés alapján (Hyman-féle 

teszt) döbbentsük rá hallgatóinkat, a lakosságot az egészsé

ges életmód iránti készségre, a testnevelés és sport megsze

rettetésére, teljesítmény-motivációs értékrendszerükbe való

szilárd beépítésére.

b) A fizikai képességek és sportkészség

jellegzetességei az egyetemi hallgatók körében

A felsőoktatási intézmények hallgatóinak fizikai álla

potát szinte valamennnyi felsőoktatási intézmény figyelem

mel kíséri és sok tanulmány készült ezekkel -a mérésekkel

kapcsolatosan /9/. A mérések során vizsgáltuk a hallgatók

testméreteit, keringés-légzési mutatóit, fizikai kondícioná-

lis képességeiket. A kondicionális képességek vizsgálatában
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a Cooper-tesztet vettük alapul, futásban és úszásban 12

perc alatt ki hány métert tud lefutni, ill. leúszni. A fizi

kai képességek közül a helyből távolugrás, a helyből 5-ös

sorozatugrás páros lábbal, egykezes labdalökés helyből 3 kg

tömött labdával, kétkezes dobás hátra fejfölött 3 kg-osos

tömött labdával, fekvőtámaszban karhajlítás és nyújtás kifá

radásig, hányattfekvésből felülés térdérintéssel kifáradá

sig.

A statisztikai adatok azt mutatják, hogy a terhelés

nélküli keringés-légzési mutatóknál viszonylag jók az ada

tok - kivéve a lányok pulzusát (80,7) - elfogadhatónak mond

hatók . A terheléses pulzusok viszonylag kis terhelés után

is már gyorsan emelkednek és ez már azt mutatja, hogy az ed

zettségi állapotuk nem megfelelő /10/. A kondícionális fel

méréseknél a lányok a gyenge kategóriában vannak, a fiúk pe

dig bekerültek a jó kategóriába a 12 perces futási teszt

alapján. Az úszóteszt alapján a lányok ugyancsak a gyenge

kategóriába tartoznak, a fiúk pedig a közepes kategóriába

sorolhatók. Az egyéb fizikai képességek felméréséből kapott 

statisztikai adatok (helyből távolugrás, egykezes labdalö

kés, kétkezes dobás hátra, fekvőtámasz, hanyattfekvésből 

felülés) szintén a gyenge és közepes kategóriába tartoznak.

A fizikai és a kondíció mérések adatait 27 orvostan

hallgatólánynál átlagoltuk és a mellékelt 3. sz. táblázat

ban mutatjuk be; az adatokat a Соорег-által meghatározott

kategóriákba a 4. és 5. sz. táblázat alapján értékelhetjük.
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3. sz. táblázat
Orvostanhallgatók mérési adatai (27 fő)

Vizsgált jelleg Lányok Fiúk

1. Testmagasság (cm)
2. Testsúly (kg)
3. Haskerület (cm)
4. Vitálkapacitás 

5 . Alappulzus 

g Terheléses pulzus
(20 db guggolás után)

7. Alapvérnyomás (Hgm)
8. Terheléses vérnyomás (Hgm)
2 Cooper-

teszt
10. Helyből távolugrás (cm)
11. Helyből 5-ös sorozatugrás páros lábbal 

Egykezes labdalökés helyből 3 kg-os 

tömött labdával (m)
Kétkezes dobás hátra, fejfölött 

3 kg-os tömött labdával (m) 

Fekvőtámaszban karhajlítás és nyújtás 

kifáradásig
Hanyattfekvésből felülés térdérintéssel 
kifáradásig 

16. Heti tanulásra fordított idő (óra)
Heti (nem mozgáss) szórakozásra 

fordított idő (óra)
Heti tanórai és tanórán kívüli 
sportolásra fordított idő (óra)

19. Tanulmányi átlaga
20. Életkor (év)

164,14
54,83
66,41

176,77
70,51
75,14

80,66 74,22

124,85 111,34

160/71 

128/82
futás folyamatosan 12 percig 1588,25 

úszás folyamatosan 12 percig

120/92
147/85

2494,48
512,66443,88

180,22
8,85

214
10,46

12. 6,21 9,41

13. 6,08 10,65

14 . 12 36,37

15 . 46 47,59

16,66 21,37

17. 9,88 10.96

18 . 5,74 5,48

4,8 4,52
19,5619,26
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4. sz. táblázat

12 perc alatt futással megtett távolság

Nők

Fittségi
kategóriák 30 év alatt 30-39 év 40-49 év 50 év felett

1528 m 
1528-1834 m 
1835-2236 m 
2237-2639 m 

2640 m-

1368 m 
1368-1673 m 
1674-1995 m 
1996-2478 m 

2479 m-

1207 m 
1207-1512 m 
1513-1834 m 
1835-2317 m 

2318 m-

igen gyenge
gyenge
közepes

1046 m 
1046-1352 m 
1353-1673 m 
1674-2156 m 

2157 m-
jó
igen jó

Férfiak

1609 m alatt 
1609-1995 m 
1996-2397 m 
2398-2800 m 

2801 m-

1528 m 
1528-1834 m 
1835-2236 m 
2237-2639 m 

2640 m-

1368 m 
1368-1673 m 
1674-2076 m 
2077-2478 m 

2479 m-

1287 m 
1287-1593 m 
1594-1995 m 
1996-2397 m 

2398 m-

igen gyenge
gyenge
közepes
jó
igen jó

5. sz. táblázat

12 perc alatt úszással megtett távolság

Nők

Fittségi
kategóriák 30 év alatt 30-39 év 40-49 év 50 év felett

igen gyenge
gyenge
közepes

382 m 
382-459 m 
460-560 m 
561-660 m 

661 m-

342 m 
342-418 m 
419-519 m 
520-620 m 

621 m-

301 m 
301-378 m 
379-459 m 
460-580 m 

581 m-

261 m 
261-310 m 
311-418 m 
419-540 m 

541 m-
jó
igen jó

Férfiak

342 m 
342-418 m 
419-519 m 
520-620 m 

621 m-

igen gyenge
gyenge
közepes

402 m 
402-498 m 
499-598 m 
599-700 m 

701 m-

382 m 
382-459 m 
460-559 m 
560-660 m 

661 m-

322 m 
322-398 m 
399-498 m 
499-598 m 

599 m-
jó
igen jó
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6. táblázat
SZGTE orvostanhallgatók mérési eredményei

FIÚK

I. évfolyam V. évfolyam

N1 X S1 N X S t1 2 2 2

Vitálkap.
Systoles 

Dyastolés 

Pulzus 

Kilégzés 

Légzésvissz. 118 

Testsúly 

Testmagasság 100

119 4,56 6,73 31 4,92 0,63 -2,51 98% S
-1,09 N.S
-0,36 N.S
3,92 99% S

-0,98 N.S
0,02 N.S

-1,97 95% S
-2,57 98% S .
-1,98 95% S

118 123,94
79,42
81,97

114,81
78,67
71,44

172,29

14,17 31 126,45
80,00
73,16

120,94
78,58
75,05

180,74

12,53
118 8,18 31 6,71
117 10,97

32,03
27,52

31 11,64
16,12
29,28

118 31
31

101 8,45 26 7,61
6,43 27 6,53

CPI 105 0,91 0,17 31 0,98 0,18
Életkor 19,2 23,8

LÁNYOK

Vitálkap.
Systolés
Dyastolés
Pulzus
Kilégzés
Légzésvissz.
Testsúly
Testmagasság

159 3,18 0,46 29 3,32 0,57 -1,24
-1,44
+0,42
+3,74
-2,13
-0,98
+0,77
-2,50
-3,20

N.S
159 111,06

76,34
83,08
72,60
55,08
57,26

164,22

9,72 29 113,97
75,69
74.14 

81,34
58.14 

56,04
167,21

11,52 N.S
159 7,63 29 8,21 N.S
159 12,46

19,96
15,64

7,3129 99% S 

95% S21,96
14,56

159 29
158 29 N.S
158 7,39 24 6,03 N.S
158 5,43 5,5024 98% S 

99% SCPI 158 0,67 0,12 29 0,75 0,12
Életkor 23,819,2
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Érdekességként összehasonlítottunk az I. és V. éves

lányokat és fiúkat, melyeknek mérési eredményeit 78. olda

lon található táblázatban tanulmányozhatunk /4, 5/.

Az V. évfolyamban a viszonylag jobb eredmények azért

mutathatók ki, mert azok a hallgatók jöttek el a mérésekre,

akik többé-kevésbé rendszeresen sportoltak az elmúlt 5 év

során.

2.2.4. Minőségi sportolók edzettségi állapotának

vizsgálata és főbb jellegzetességei^
7 '

A minőségi sportolók mérésénél a célom az volt, hogy

egyrészt bemutassam a sportolók jobb fittségi paramétereit,

másrészt szeretném bebizonyítani, hogy a Hyman-féle teszt

alkalmas a sportolók rendszeres ellenőrzésére is a testneve- 

(edzők) és orvosok gyakorlati együttműködésével. A jobb 

eredmények pedig ösztönzőleg hassanak a nem sportolókra.

lók

Példaként bemutatom néhány minőségi sportoló mérési

eredményét:
7. sz. táblázat

NŐK - kézilabda

Szegedi Textil Békéscsaba В H G Spartacus Ossz átlag

Decimális életkor: 
Vitálkapacitás: 
Vérnyomás 

systolés: 
dyastolés: 

Pulzus:
Kilégzési nyomás: 
Légzésvisszatartás: 
Minősítés:
Testsúly:
Testmagasság:

2323 2421 22,75
3893,53950 38834000 3741

100108 100110 109,5
70,2575 70 7066

6774 7477 73
89,5108 10887 98,12

62,575465 71,3 60
0.83 0,860,89 0,82 0,9

68,3 63
170 169
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8. sz. táblázat 
FÉRFIAK

LABDARUGÄS KÉZILABDA ATLÉTIKA

X X1 X1nl nl nl1

Vitálkapacitás 54,0842 44,08 17 13 5480

Systolés 116,3 17 129 1342 128

Dyastolés 94,88 17 83 1342 82

Pulzus 42 17 74 1360,66 62,6

Kilégzés 42 117,38 17 138 13 133

Légzésvisszatartás 42 55,83 17 65 13 103,3

Testsúly 28 70,5 17 88,4 13 73,76

Testmagasság 28 173,78 17 188,3 13 108,5

CPI 42 0,93 17 1,0 13 1,14

Életkor 24,2 17 25,342 13 19,83

9. sz. táblázat
SZEGEDI VOLÁN FÉRFI KÉZILABDA

(n=17)

Decimális életkor: 

Vitálkapacitás (ml): 

Vérnyomás:
systolés (Hgm): 
diasztolés (Hgm):

25,3
5408

129
83

Pulzus:
Kilégzés (Hgm): 
Légzésvisszatartás (sec): 

Minősítés (CPI):
Testsúly (kg): 
Testmagagasság (cm):

73,7
138
64,8
0,998

88,4
188,3
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A minőségi sportolók vizsgálatánál a terheléses és a

restitúciós vizsgálatokat is megkezdtük, melyek alapján va

lóban lehet az edzettségi állapotra következtetni /11/, de

ezek száma még nem elég ahhoz, hogy érdembeli következteté

seket vonjunk le. Későbbi munkámban, melynek alapjait most 

raktuk le (orvos — testnevelő együttműködése) viszont feltét

len folytatni kívánom. Disszertációmban inkább a gyors fel

használhatóság, a mindenki számára elérhetőség bebizonyítá

sa a célom, ezért is mutattam be a sokféle felhasználhatósá

gi területeket. A fenti táblázatokból kitűnik, hogy vala-

paraméter és CPI jóval kedvezőbb, mint a nem sporto-mennyi

lóké.

2.3. A lakosság körében végzett vizsgálatokról

A lakosság körében 4 éve kezdtünk el méréseket végez-

a teszt-klub megalakulásával egyidőben. A teszt-klub feni

ladatául tűzte ki, hogy a város területén, minél szélesebb

körben, esetenként a városon kívül is minél több mérést vé-

A mérések hátteréül a Szent-Györgyi Albert Orvostu-gezzen.

dományi Egyetem Testnevelési Csoportja és a Megyei Sportor

vosi Rendelőintézet szolgált. A két intézmény közös erőfe

szítésével sikerült elindítani a rendszeres méréseket. így 

a négy év alatt több mint 3000 embert mértünk meg csak a

lakosság körében. Ebből szeretnék kiemelni 825 főt, akik

főbb jellegzetességeit az alábbi 10-17. sz. táblázatokban

szemléltetek.
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A lakosság körében vizsgált egyének
száma 825 fő

Gyakoriság: vérnyomás, systolés

10. táblázat
Pulzus

Összes átlag: 79,14 n=825

magas: 81,64 (n=89)(n = 736)nem magas: 78,84

férfi : 80,97 

(n=40)
nő : 82,18 

(n=49)
nő : 79,14 

( n = 4 3 2 )
férfi: 78,4 

(n = 304)

+ + ++
79,03 

(n = 405) (n = 2 7)
80,81 80,9

(n=40) (0) (n=49) (0)
8279,07 

(n = 2 7 2 ) (n= 32)
72,8

11. táblázat
Dyastolés vérnyomás (Hgm)

825 fő átlag: 83,1 magasnem magas

nő: 49 fő 

100,4
férfi: 40 fő 

100,5
nő: 432 főférfi: 304 fő 

83,37 79,3

nemnem
sportol sportol 

40 fő 

100,5

nem nem
sportol sportol 

49 fő 

100,4

sportol sportol 
405 fő 27 fő

79,46 77,4

sportol sportol 
272 fő 32 fő

83,98 78,12
00
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12. sz. táblázat 
Vérnyomás systoles (Hgm)

825 fő

nem magas (150 alatt) 

736 fő
magas (150 felett) 

89 fő

férfi: 304 fő nő: 432 fő férfi: 40 fő nő: 49 fő

nem nem nem nem
sportol sportol 
272 fő 32 fő

sportol sportol 
405 fő 27 fő

sportol sportol 
40 fő

sportol sportol 
49 fő0 0

13. sz. táblázat
A 736 fő (nem magas vérnyomás) életkori megoszlása

(év=±6 hónap)

0-15 év
16 év
17 év
18 év
19 év
20 év
21 év
22 év
23 év
24 év
25 év
26 év
27 év
28 év
29 év 

30-39 év 

40-49 év 

50-59 év

41 fő 

10 fő 

7 fő 

10 fő 

9 fő 

16 fő
7 fő 

20 fő 

15 fő
14 fő

8 fő
8 fő 

10 fő
9 fő

15 fő 

227 fő 

154 fő

3,4
1,3
0,9
1,3
1,2
2,1
0,9
2,6
2,0
1,8
1,0
1,0
1,3
1,2
2,0

29,6
20,1
13,4
10,8

103 fő 

60 év felett 83 fő
•4
\

i

1ЪЪ fő 100,0

4



84

14. sz. táblázat
Légzésvisszatartás (átlag sec-ban)

825 fő átlag: 47,12

férfi: 344 fő 

átlag: 52,97 sec
nő: 481 fő 

átlag: 35,19 sec

nem sportol 
312 fő

átlag: 52,18

sportol 
32 fő

átlag: 72,6

nem sportol 
454 fő

átlag : 35 , G3

sportol 
27 fő

átlag: 0,62

15. sz. táblázat
CPI index

825 fő átlag: 0,71

férfi: 344 fő 

átlag:
nő: 481 fő
átlag: 0,580,78

nem sportol 
312 fő 

átlag: 0,77

sportol 
32 fő

átlag: 0,89

nem sportol 
454 fő 

átlag: 0,58

sportol 
27 fő

átlag: 0,62
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16. sz. táblázat 

Vitálkapacitás (átlag literben)

825 fő átlag: 3,47

férfi: 344 fő 

átlag: 4,15
nő: 481 fő
átlag: 2,7

nem sportol 
312 fő 

átlag: 4,16

sportol 
32 fő

átlag: 4,07

nem sportol 
454 fő 

átlag: 2,7

sportol 
27 fő

átlag: 3,15

17. sz. táblázat 

Kilégzés (átlag Hgmm-ben)

825 fő átlag: 84,68

férfi: 344 fő 

átlag: 106,82
nő : 481 fő 

átlag: 67,08

sportol 
32 fő

átlag: 106,81 átlag: 107,03

nem sportol 
312 fő

nem sportol 
454 fő

átlag: 66,99

sportol 
27 fő

átlag: 72,03
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A fenti táblázatokból kitűnik, hogy a sportolók köré

ben sem a férfiaknál, sem a nőknél nincs magas vérnyomásos

egyén, de az is kitűnik, hogy viszonylag kevesen sportol

nak. A nem sportolók közötti viszonylag jó eredmények a 30

és 50 év közöttieknél a kikérdezések során azt mutatta,

hogy fiatalabb korukban sokan sportoltak. Emiatt viszonylag 

a vitálkapacitásuk, a kilégzésük (elsősorban ajó férfiak

nál) , a légzésvisszatartásuk, a pulzus és vérnyomásértékeik

viszont már nem túl kedvezőek. A kikérdezések során ezeket

általában a stressz hatásokra (munkaköri, családi problé- 

a dohányzás és alkoholfogyasztás következményeire ve

zethetők vissza. A lakosság körében végzett vizsgálatoknál

mák)

mindig regisztráltuk az eredményeket, és computeres feldol

gozás után névre szólóan azonnal átadtuk a kiértékelést,

mely tanácsadással volt egybekötve. Ezzel a módszerrel egy 

jobb pszichikai hátteret teremtettünk, mert rögzített ada

tok alapján a lakosnak lehetősége nyílott a tanácsadások be

tartása után néhány hónappal később újra megméretnie magát 

és össze tudta hasonlítani az új adatokat a korábban mért 

adatokkal. így a következő lehetőségek kínálkoztak:

1. Dohányzás, alkoholfogyasztás csökkentése

2. A munka, a pihenés jó arányainak kialakítása

3. Légzőgyakorlatok segítségével gyógyszerek 

csökkentése (magas vérnyomás)
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4. Életkori sajátosságoknak megfelelő testgyakorlatok 

szakszerű végzése (dinamikus és statikus testgya

korlatok megfelelő aránya)

5. Mozgásszervi betegségek csökkentésére javasolt

testgyakorlatok.

A méréseink azt tükrözték, hogy a lakosság zömének 

nincs ideje és energiája saját egészségével foglalkozni, és 

nekünk kell keresnünk a lehetőségeket, hogy minél hozzáfér

hetőbbé tegyük számukra a mérési lehetőségeket (pl. Ipari 

Vásár, kihelyezett mérések stb.).
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3. SPORTOLÓK ÉS NEM SPORTOLÓK 

ÖSSZEHASONLÍTÓ VIZSGÁLATI EREDMÉNYEI

A vizsgálatok során a sportoló és nem sportoló egyé

nek összehasonlítása során szembetűnő különbségeket tapasz

talunk a Hyman-féle teszt segítségével (pl. lányoknál hason

ló életkorban) .
18. sz. táblázat

Orvostanhallgatók 
(nem sportolók)

29 fő

NB I-es kézilabdások Tan. képző Főiskola

29 fő 29 fő

Életkor (év): 
Vitálkapacitás (ml): 
Vérnyomás

systolés (Hgm): 
diastolés (Hgm): 

Pulzus:
Kilégzés (Hgm): 
Légzésv.tartás (sec): 
Minősítés (CPI):

22,75
3893,5 2940 3300

109,5 107 114
7070 76

73 77 74
98 89 81
63 49 58
0,86 0,74

(edzett egészs.)
0,74

(edzett egészs.)(edzett)

A CPI index a sportolókat edzett kategóriába, a nem

sportolókat edzett egészséges kategóriába sorolja. Szembetű

nő a vitálkapacitás nagy átlagos különbsége és a légzésvisz- 

szatartás különbsége. Ezek a paraméterek már terhelés nél

kül is arra engednek következtetni, hogy edzettségbeli kü

lönbségek vannak. A többi paraméter viszonylagos egyensúlyt 

tükröz, de terheléses vizsgálatnál óriási különbségek adód

hatnak .
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4. A JÖVŐ ORVOSAINAK ÉS GYÚGYSZERÉSZEINEK SZEREPE 

A FELNÖVEKVŐ GENERÁCIÓK EGÉSZSÉGES FEJLŐDÉSÉNEK 

BIZTOSÍTÁSÁBAN, EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉSÉBEN

A jövő orvosainak és gyógyszerészeinek úgy érzem,

hogy nemcsak a gyógyításban, hanem a megelőző munkában is

óriási szerepe van a felnövekvő generációk egészséges fejlő

désének biztosításában, egészséges életmódra nevelésében.

Lényegesnek tartom, hogy már egyetemista korukban minél töb

ben építsék be életmódjukba a testnevelést és sportot, s

törekedjenek életmódjuk olyan kialakítására, hogy példaké

peik lehessenek az egészséges életszemlélet kialakítására

és környezetükben igyekezzenek minél több embert megnyerni

az egészséges életmód kialakításához. Használják fel az

egyetemen szerzett tudományos ismereteket arra is, hogy a

jövendő munkahelyeiken képesek legyenek együttműködni, szer

vezni szakmai munkájukon kívül is az egészséges életmód te

rületeit. Az orvosok és gyógyszerészek keressék munkahelyei

ken a testnevelésben és sportban kiemelkedő testnevelőket,

edzőket, olyan egyéneket próbáljanak találni, akikkel érdem

ben az edzői orvosi-gyógyszerészi tapasztalatukat alkotó mó

don tudják együtt hasznosítani a lakosság egészséges élet

módja kialakításában.
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5. AZ ORVOSOK ÉS TESTNEVELŐTANÁROK (EDZŐK) 
EGYÜTTMŐKÖDÉSI LEHETŐSÉGEI 

A NÉPESSÉG FIZIKAI ÁLLAPOTÁRA VONATKOZÓ 

KUTATÁSOK MEGSZERVEZÉSÉBEN, A VIZSGÁLATOK 

LEFOLYTATÁSÁBAN, AZ EREDMÉNYEK GYAKORLATI 
ALKALMAZÁSÁBAN

Az orvosok és testnevelőtanárok együttműködési lehe

tőségére úgy érzem a Hyman-féle teszttel egy új gyakorlati 

lehetőséget teremtettünk meg. Nagyon lényegesnek tartom, 

hogy már az egyetemen is minél több orvostanhallgató kapcso

lódjon be a gyakorlati munkába és szakmai tudásának megfele

lően próbáljon bekapcsolódni a vizsgálatokba. A vizsgálatok

során külön lehetőség nyílik az orvosoknak és testnevelőta-

nároknak az értékelésre és az értékelések felhasználásával

a lakosság hasznára válni. A mérések során így a következő 

lehetőségek adódnak az eredmények gyakorlati alkalmazására:

1. Alkalmas magasvérnyomás kiszűrésére.

2. A mérések során a felmerült betegség-gyanúk alap

ján megfelelő szakorvoshoz lehet irányítani a la

kost .

3. A káros szenvedélyek elleni küzdelemben (dohány

zás, alkohol) az adatok feltárásával motiválni le

het a mért egyént káros szenvedélyének csökkentésé

re vagy elhagyására.
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4. Amatőr sportolók egészségi állapotának folyamatos

ellenőrzése.

5. A különböző életkorokban várható károsodásokra (ko

leszterinszint, vércukor) való figyelem odairányí-

tására az ezzel kapcsolatos védekező mechanizmusok

kialakítására.

6. A testmozgás szerepe a fittség megőrzésében.

7. Gyógytestnevelés eszközeinek felhasználására.

8. Az edzettségi állapot javítására az edzés anyagok

korszerűsítésére, a gyakorlatok végzése következté

ben fellépő élettani változások megfigyelésére, el

lenőrzésére (orvos — testnevelő).

Én a következő gyakorlati példát valósítottam meg,

melyeket a testnevelőkkel, orvosokkal, orvostanhallgatókkal

együtt végzek. Alakítottam egy csoportot, amelyben 1 főor

vos, 1 orvos, 2 testnevelőtanár és 8-10 orvostanhallgató

dolgozik. Rendszeresen vizsgálják az amatőr sportolókat és

minőségi sportolókat az újszegedi sportcsarnokban heti 2x2

órában. Ugyanezzel a csoporttal kiszállásokat is végzünk

lakosság, iskolások mérésére Csongrád megyében. Alkalman

ként egészségügyi napok, tömegsportrendezvények keretében

végzünk méréseket. Az Ipari Vásár megrendezésekor a vásár

területén méréseinkkel a lakosság rendelkezésére állunk.

Ezek az alkalmak a csoport tagjainak jó gyakorlatul szolgál

és a kezdő orvostanhallgatókat jól be lehet tanítani. A cso

portunk munkája egyre népszerűbb és most már csak a műsze

rek korszerűsítése az égető probléma.
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6. KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK

Disszertációmban alábbi következtetéseketaz

állapítottam meg:

1. A testneveléssel és a sporttal nem foglalkozunk

kellő odafigyeléssel. Ehhez azonban a szemléletmód

megváltoztatása szükséges.

2. A gyógyítás mellett a megelőzés elhanyagolt helyen

van .

3. Az egészségnevelésre nem fordítunk kellő gondot or

szágos szinten sem.

Javaslatok:

1. Az egészségmegőrzéssel kapcsolatos nemzetközi ta

pasztalatokat jobban fel kellene használni.

2. Az egészségmegőrzés széles körű részvételt kíván,

ennek megfelelően be kell vonni a művészeket po

litikusokat , a véleményformálókat, a közösségi há

lózatot, az önkéntes szervezeteket, egyéneket és

másokat. Csak ez az egyetlen út, amely az egészség-

megőrzés megvalósulásához vezet.

3. Minél több embert tudjunk képezni közös erővel, az 

egészségügyi és sportszervekkel közösen, hogy tel

jes illetékű társai legyenek az egészségmegőrzés

ben és gondozásban.
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Táplálkozási ajánlások az egészséges felnőtt 

lakosság számára

A helyes táplálkozás hasznosan szolgálja az egészsé-

segít megőrizni a munkaképességet, az életkedvet, las-get,

sítja az öregedést. Mit kell tenni ennek érdekében?

1. Minél változatosabb, minél többféle élelmiszerből,

különböző ételkészítési módok felhasználásával állítsuk ösz-

sze étrendünket. Ne ragaszkodjunk a megszokotthoz, ízlel

jünk meg más ételeket is, kipróbálás után mondjunk csak vé

leményt, ne legyenek előítéleteink. A sokszínű, nem gyakran

ismétlődő ételsorokat tartalmzó étrend önmagában komoly biz

tosítékot jelent arra, hogy minden szükséges tápanyagot meg

kap a szervezetünk.

2. Kerüljük a zsíros ételeket; a főzéshez inkább ola

jat a süteményekhez margarint használjunk. Különösen fon

tos ez a keveset mozgók, az ülőfoglalkozásúak számára. Ré

szesítsük előnyben a gőzölést, a párolást, a fóliában, tef

lonedényben, vagy fedett cserépedényben, mikrohullámú sütő

ben készítést a zsiradékban sütéssel szemben. Mellőzzük a

rántást, kedvezőbb a kevés liszttel, keményítővel készített

habarás .

3 . Kevés sóval készítsük az ételeket, utólag ne sóz

zunk: a mérsékelten sós ízt nagyon gyorsan meg lehet szok-

Különösen kerüljük a sózást gyermekeknél, mert az ekkorni .
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kialakult ízlés az egész életre kihat. A fogyasztásra kész

élelmiszerek közül válasszuk a kevésbé sózottakat, az éte

lek változatos ízesítésére használjunk fűszereket.

4. Csak étkezések befejező fogásaként, hetenként leg

feljebb egyszer-kétszer együnk édességeket, süteményeket, 

soha nem étkezések között. Ételeinket egyáltalán ne, legfel

jebb nagyon csekély mértékben cukrozzuk. Ahol lehet cukor

helyett használjunk mézet. Igyunk inkább természetes gyü

mölcs- és zöldséglevet, mintsem italokat, szörpöket. A kávé

ba, teába - ha egyáltalán szükséges - inkább mesterséges

édesítőszert tegyünk. Ne szoktassuk a gyermekeket az édes

íz szeretetére.

5. Naponta fogyasszunk mintegy fél liter tejet és tej

terméket (pl. sajtot, túrót, aludttejet, kefirt, joghur

tot). A tejtermékek közül a kisebb zsírtartalmúakat válasz-

szűk.

6. Rendszeresen, naponta többször is, együnk nyers 

gyümölcsöt, zöldségfélét (salátának elkészítve, erre télen 

is van mód), párolt főzeléknövényt, zöldséget.

7. Asztalunkra mindig kerüljön barna kenyér. Köret

ként , vagy a fogás alapjaként inkább a burgonyát, párolt

zöldségfélét válasszuk a rizs, esetleg a tészta helyett.

8 . Naponta négyszer-ötször étkezzünk. Egyik étkezés se

legyen túlságosan bőséges, vagy nagyon kevés: minél egyenle

tesebben osszuk el a napi táplálék mennyiségét. Együnk nyu

godtan, kényelmes körülményeket teremtve, nem kapkodva. A



95

főtt ételeket elkészítésük után mielőbb tálaljuk, ne tárol

juk melegen órákig. Legyen meg a napi megszokott étkezési 

"menetrendünk", lehetőleg mindig azonos időpontban együnk.

9. A szomjúság legjobban ivóvízzel oltható. Az alko-

a szervezetre káros, a szeszes italok energiafeleslegethol

jelentenek táplálkozási szempontból, ezért kerülni kell eze

ket, gyermekeknél a legkisebb mennyiségben is tilosak.

10. A helyes táplálkozás nem jelenti egyetlen étel

nek, élelmiszernek a tilalmát sem, azonban célszerű egyese

ket előnyben részesíteni, mások fogyasztását csökkenteni.

Bőséges fogyasztásra javasolt: elsősorban gyümölcsök,

zöldség- és főzelékfélék, zsírszegény tej, tejtermék, hal,

továbbá barna kenyér, burgonya.

Mérsékelt fogyasztás javasolt: nem zsíros húsok- és 

húzkészítmények, zsíros tejtermékek, zsiradékok (célszerű a 

zsír helyett az olaj, a vaj helyett a margarin), tojás, 

tészta, száraz hüvelyesek.

Kerülni javasolt: édességek, fagylalt, cukrozott ké

szítmények (befőtt, lekvár is) zsíros húsok, zsíros ételek,

tejszín, cukor, cukros üdítők, só, tömény italok, sör, bor.

Figyeljünk a csomagolt élelmiszereken feltüntetett

energia- és tápanyagértékekre, egyéb összetételi adatokra,

amelyek sok segítséget adnak az élelmiszerek kiválasztásá

ban és az étrend összeállításában.

Néhány javaslat a napi étrend összeállításához: az

egyes étkezéseknél választhatunk az itt felsoroltak közül.
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Reggeli

tej, tejeskávé, kakó, tejes tea, tejes-gyümölcsös tur

mix, kefir, sovány sajt, túró, körözött, túrókrém

margarin, energiaszegény vajkrémek

méz, cukorszegény lekvár

zsírszegény felvágott, virsli

lágytojás, keménytojásm rántotta, omlett

zöldpaprika, paradicsom, retek, zöldhagyma, uborka,

nyers reszelt cékla

müzli

T ízórai

kefir, joghurt, sovány sajt, túró, körözött

margarin, energiaszegény vajkrémek

méz, cukorszegény lekvár

zsírszegény felvágott, hideg sülthús

gyümölcs, gyümölcssaláta

zöldpaprika, paradicsom, retek, zöldhagyma, póréhagy

ma, uborka

Ebéd

Levesek: hús-, gulyás-, ragu-, májgaluska-, leb

bencs-, tarhonya-, burgonyagombóc-, bur-

zöldbab-, zöldborsó-, karfiol-,gonya- ,
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gomba-, karalábé-, bab-, borsó- len

cse-, gyümölcsleves, halászlé

grillezett húsok, rostonsültek, párolt 

húsok, főleg csirke, marha, hal (ritkáb-

Húsételek:

ban: sült húsok, bécsi, párizsi szelet, '

tokány, pörkölt), belsőség (nem nagyon 

gyakran): máj, tüdő, vese

burgonya (általában nem zsírban, vagy 

olajban sütött), krokett, csőben sült, 

párolt (angolos) zöldség- és főzelékfé-

Köretek:

lék (karfiol, karalábé, kelkáposzta,

kelbimbó, broccoli, kukorica, kínai 

kel), gombás, vadas mártáshoz zsemlegom

bóc

Saláták: minden alkalommal az idénynek megfele

lően (fejes-, uborka-, paradicsom-, ká-

hagyma-, cékla-, zel-poszta-, paprika-

patisszon-, burgonya-, vegyes sa

láta, savanyú káposzta)

ler- ,

Főzelékek: zöldbab-, zöldborsó-, szárazbab-, szá

razborsó-, lencse-, spenót-, sóska-,

burgonya-, répa-, vegyes zöldség-tök-,

főzelék
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Főtt tészták: sajtos, túrós, tojásos, húsos, sonkás

tészta

rakott burgonya (túróval, tojással is),Egytálételek:

kevés zsiradékkal készített székelyká

poszta, töltöttkáposzta; sólet tojás

sal, hússal; rakott karfiol, kelkáposz

ta, zöldbab (tojással is); lecsó; töl

tött paprika; karalábé; burgonya, saj

tos virsli; rántott vagy töltött tök, 

padlizsán, patisszon, cukkini; gombaéte

lek; paprikásburgonya.

Vacsora

meleg étkezésnél az ebédnél, hideg étkezésnél a regge

linél, tízórainál felsoroltakból választhatunk. Eze

ken kívül:

joghurttal, kefirrel, esetleg olajos mártással (tar

tár, majonéz) készített zöldségsaláták, tojással,

sajttal, felvágottal dúsítva.

11. A helyes táplálkozás kedvező hatásait hatékonyan 

egészíti ki a rendszeres testmozgás és a dohányzás teljes

mellőzése.

12 . A helyes táplálkozás fedezi a szervezet minden

élettani folyamatának energia- és tápanyagfelhasználását.

Egyszerű módszert jelent értékelésére a testtömeg mérése: a

megfelelő táplálkozás mellett kívánatos testtömeg alakul
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ki, s ezt a célt kell elérnünk. Erről ad tájékoztatást a kö

vetkező 19-20. sz. táblázat, melyet az Egészségügyi Világ- 

szervezet bocsátott közre és amely az alkati különbségeket

is figyelembe veszi.

19. sz. táblázat
ÉLELMISZER FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT EGY NAPRA

(átlagosan grammban)

Ulófog- Könnyű Nehéz Igen nehéz 
lalko- 

zás fizikai munka

Húsok (tőkehús, hal,
baromfi, belsőség) 

Húskészítmény 

Tej (tej, savanyított 

tejtermék)
Tejtermék (sajt, túró)
Tojás
Kenyér
Gabona, őrlemény
Cukor
Margarin
Étolaj
Vaj
Sertészsír
Burgonya
Zöldség- és főzelékfélék
Hüvelyes
Gyümölcs

75 75 95 140

30 30 40 50

350 350 350 350

20 25 25 50
25 25 25 25

200 220 260 360
70 9040 105
65 7555 100

8 10 10 22
35 40 40 40

6 8 12 20
126 7 20

305 375 415 460
200 360225 440

1010 10 15
470 530530 590
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20. sz. táblázat
FELNŐTTEK KÍVÁNATOS TESTTÖMEGE

NőF érf i
Magasság

(m) átlag határok 
(kg) (kg)

átlag határok 
(kg) (kg)

46 42- 53
43- 55
44- 58 

48-61 

50-65 

53-67 

57-71

1,45
1,50
1,55
1,60
1,65
1,70
1,75
1,80
1,85
1,90

4 7
50

57,6 52-65
55-68
58-73
61-76
65-80
68-85
73-90

53,6
60 56
63,5 60

6367
71
75
79

MTA-MÉM Élelmiszertudományi 
Komplex Bizottság

Országos Élelmezés- és 

Táplálkozástudományi Intézet

Magyar Táplálkozástudományi 
Társaság
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Önellenőrzés és felkészülés

A testedzés, a sportolás alapvető szabálya, hogy min

dent csak fokozatosan lehet csinálni, nem szabad előképzett

ség nélkül olyan megerőltető terhelésnek alávetni a szerve

zetet, melyet kellemetlen közérzet, álmatlanság, bágyadtság

követ. Ez nem mond ellent annak, hogy akár 60 éves korban

is ne lehetne futni. 10, 20 vagy akár ennél több percig. Le

het , csak ezt a teljesítményt - naponta emelve fokozatosan

az időt - hosszú idő után lehet egészségkárosodás nélkül

megtenni. A másik alapvető szabály már ebből következik, ez

pedig a rendszeresség. Nem mondhatja magáról azt, aki éven

te csak 2-3 alkalommal gyakorol, hogy sportoló. A 2-3 alka-

inkább árt mint használ. A testedzést, a mozgást heten-lom

ként többször kell végezni az életkori, egészségügyi és

testedzési előképzettséghez igazodva, hogy az eredményes le-

Az eredmény ebben az esetben nem a kimagasló győze-gyen.

lem, hanem önmagunk előző eredményeinek túlszárnyalása, a

jó kondíció elérése lesz.

A következő teszt is módot ad az önellenőrzésre. Ne

gyedévenként, félévenként érdemes a gyakorlatokat teljesít

ményre törekvőén elvégezni és azokat egymással összehasonlí

tani. Ha két önellenőrzési időegység között rendszeresen

gyakorolunk, akkor az kondíciónk javulásában fog megmutat

kozni.
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A tartós futás célja az állóképesség növelése

Fussunk nyugodt egyenletes iramban a 21. sz. táblázat

ban megadott ideig. Ha kedvezőtlen az időjárás, akkor a la

kásban helybenfutással végezzük az edzést.

21. sz. táblázat

Korcsoport nő és férfi 0 pont 5 pont 10 pont

15-40 éves korig 5 perc alatt 5-10 perc 10 perc felett

40 évtől 3 perc alatt 3- 8 perc 8 perc felett

A teljesítmény növeléséhez a következő megoldásokat

javasoljuk: a kezdők gyaloglással kezdjék a felkészülést,

ezt kövesse 1 perc, majd 2 perces egyenletes iramú futás 

(olyan iramban, hogy közben beszélgetni is lehessen), 

loglással váltakozva. Néhány nap után váltakozó iramú futás 

legyen a programunkban. Ilyen felkészülés után lehet fokoza-

gya-

tosan sík terepen - 5-7 percig egyenletes iramban futni. 

Ha már ez is minden megerőltetés nélkül teljesíthető, akkor

a futó-idő fokozatosan tovább növelhető.

Hanyattfekvésből törzsemelés ülésbe gyakorlat célja 

a törzsizomZat erejének ellenőrzése

A kiinduló helyzet hanyattfekvés, karok tarkón, lábak 

a bokánál rögzítve. Emelés ülőtartásba, majd vissza a kiin

duló helyzetbe. Számoljuk meg, hogy 30 mp alatt hányszor si

került a gyakorlatot végrehajtani. Kiinduló helyzettől kiin

duló helyzetig 1 ismétlésnek számít.
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22. sz.táblázat

NŐK FÉRFIAKKorcsoport
évek 0 pont 5 pont 10 pont 0 pont 5 pont 10 pont

9-nél
kevesebb

6-nál15-20-ig 6-15 x 15-től 19-től9-19 x
kevesebb

7-nél
kevesebb

7-nél
kevesebb

9-nél20-30-ig 16-tól7-16 x 21-től9-21 x
kevesebb

8-nál30-40-ig 7-14 x 14-től 18-tól8-18 x
kevesebb

6-nál
kevesebb

4-nél
kevesebb

7-nél40-50-ig 6-12 x 12-től 7-16 x 16-tól
kevesebb

50 és 6-nál5-10 x 10-tól 13-tól6-13 x
idősebb kevesebb

Néhány gyakorlat a felkészüléshez:

- nyújtott ülés, karok csípőn jobb, majd bal láb vál

togatott emelése, majd páros lábemelés,

- hanyattfekvés, karok magastartásba, egyidejű törzs- 

és lábemelés (bicska),

hanyattfekvés karok magastartásban medicinlabdával 

(helyettesíthető 3-5 kg-os tárggyal is), törzseme

lés ülésbe és vissza.

Törzshajlítás előre, a test rugalmasságának ellenőrzé

sére szolgál. Álljunk zárt lábakkal, nyújtott térdekkel egy 

kisebb emelvényre (lépcső, sámli) és tegyünk mellé egy cm 

beosztású vonalzót. Végezzünk törzshajlítást előre és néz

zük meg az ujjhegyek távolságát a lábujjakhoz viszonyítva.

A lábujjaktól felfelé mínusz, lefelé+cm-t számoljunk.



104

23. sz. táblázat

FÉRFIAKNŐKKorcsoport
évek 0 pont 3 pont 10 pont 0 pont 5 pont 10 pont

15-20-ig 

20-30-ig 

30-40-ig 

40-50-ig 

50 és idősebb 0 cm-ig

7 cm-ig 8-15 cm 16 cm-től 
6 cm-ig 7-15 cm 16 cm-től 
6 cm-ig 7-12 cm 13 cm-től

7 cm-ig 8-15 cm 16 cm-től 
3 cm-ig 4-14 cm 15 cm-től 
1 cm-ig 2-11 cm 12 cm-től

3 cm-ig 4-11 cm 12 cm-től 
1- 9 cm 10 cm-től

0 cm-ig 1- 9 cm 10 cm-től
5 cm-től-4 cm-ig -3+4 cm

Gyakorlatok a tel.jesítmény növeléséhez:

- törzshájlítás előre, emelés kiindulóhelyzetbe,

- nyújtott ülés törzshajlítás, előre bokafogással,

törzsdöntögetés,

- terpeszülés karok magastartásban, törzskörzés jobb

ra és balra; majd karok csípőre, törzsfordítás jobb

ra és balra; törzshajlítás jobbra, balra,

- terpeszállás karok tarkón (súllyal, könyvvel lehet 

nehezíteni) törzsdöntés előre, döntögetés. 

Fekvőtámasz a kar és vállizmok növelését segíti elő. 

Fekvőtámasz, karhajlítás és nyújtás. A nők térdelő fekvőtá

maszból hajtsák végre a gyakorlatot. Ismételjük 30 mp-ig és 

számoljuk meg, hogy hányszor sikerült a gyakorlatot végre

hajtani .
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24. sz. táblázat

FÉRFIAKNŐKKorcsoport
évek 0 pont 5 pont 10 pont 0 pont 5 pont 10 pont

15-nél 15-27 x 27-től 28-nál
kevesebb

28-34 x 34-től15-20-ig
kevesebb
16-nál 16-17 x 27-től 22-nél

kevesebb
22-37 x 37-től20-30-ig

kevesebb
15-nél 14 - n é 1 

kevesebb
30-40-ig 15-21 x 21-től 14-24 x 24-től

kevesebb
14-nél

kevesebb
14-21 x 21-től 13-nál

kevesebb
13-21 x 21-től40-50-ig

50 és 14-nél 14-19 x 19-től 10-nál
kevesebb

15-től10-15 x
idősebb kevesebb

A teljesítményt növelő néhány gyakorlat:

fekvőtámasz karokkal mozgás előre, lábak utána

csúsznak ,

- hátsó fekvőtámaszban mozgás előre, hátra 

(pókjárás),

- alapállás, kezekben kézisúlyzó (vagy egyéb tárgy)

vállhoz tartás, súlyzó emelése váltogatva előre,

oldalt, fel, le.

Az elért pontokat adjuk össze, 35 pont felett átlagon

felüli.
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Futó-teszt férfiaknak

A 12 perces futó-tesztet rövid idő alatt világszerte 

közkedvelt kondicionálási programként ismerték meg. Az egyé

nileg végzett gyakorlás közben nem jelent nehézséget az idő 

mérése, mert egyszerű karórával minden futó ellenőrizni tud- 

hogy mennyi ideje fut és mikor telik le a 12 perc. An

nál nehezebb a megtett táv után az ellenőrzése. Ha valaki

ja ,

autó által is járható terepen fut, az autó km-számlálója

hozzávetőlegesen pontos útbaigazítást adhat a megtett távol

ságról. A kimért atlétikai pályán sem jelent nehézséget a

távolság lemérése, melyet 12 perc alatt tettünk meg. A tere

pen mindez már nagyon nehéz, s ha csoportos futásról van 

szó, akkor pedig egyszerűen nem tudjuk meghatározni az 

egyes futók által megtett távot. Dr. Cooper "Új aerobic" cí

mű köyvében a 12 perces tesztet a rendelkezésre álló adatok

birtokában és azokat figyelembe véve átalakította 2400 méte-

távolságra, melynek hatásfoka teljes mértékben megegye-res

zik a 12 perces teszt kívánalmaival. Ez a teszt azoknak a

számára nyújt könnyítést, akik lakásuk, munkahelyük, pihenő

helyük környékén egyszer kijelölik a 2400 métert és azt a

távolságot rendszeresen lefutják. Akik az ilyen megoldást

választják, azoknak csak az órájukat kell figyelemmel kísér

niük, hogy mennyi idő alatt teszik meg a 2400 métert és vá

laszt kapnak kondíciójukra.
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25. sz. táblázat

50 és idősebb40-4930-3930 év alattKondíció (perc, mp)

16:30-nál több 17:30-nál több 18:30-nál több 19:00-nál több
18:30-16:30 

16:30-14:00 

14:00-11:30 

11:30 és 

kevesebb

I. igen gyenge 

II. gyenge 

III. közepes 

IV. jó

19:00-17:00 

17:00-14:30 

14:30-12:00 

12:00 és 

kevesebb

17:30-15:30 

15:30-13:00 

13:00-11:00 

11:00 és 

kevesebb

16:30-14:30
14:30-12:00
12:00-10:15
10:15 ésV. kiváló
kevesebb

A különböző életkorokban célszerű a következőket fi

gyelembe venni:

30 éves korig, ha valaki egészséges, bármilyen sport

ágat űzhet korlátozás nélkül.

30-50 év között célszerű az orvosi vizsgálat - az or-

tanácsa és helyes figyelembe venni, hogy milyen mozgás-vos

formákat javasol. Elvileg ebben az életkorban sincs tiltott

sportág, de aki csak ilyenkor kezd sportolni, az kezdetben

kerülje a nagy erőfeszítéssel járó sportokat, mozgásformá

kat.

50-59 évesek orvosi vizsgálat nélkül ne kezdjenek 

hozzá a sportoláshoz. A kezdők gyaloglással (hetenként rend

szeresen legalább 4-5 alkalommal) kezdjék a testedzést, s 

csak utána térjenek rá a kocogásra, majd ezt követően a fu

tásra. Orvosi vizsgálat nélkül csak a gyaloglás, kerékpáro

zás, úszás és a természetjárás szerepeljen szabadidős prog

ramjukban .

4
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26. sz. táblázat

30 éves korig: 1. hét 1600 méter 13:30 mp heti 5 alkalommal
2. hét 1600 méter 13:30 mp heti 5 alkalommal
3. hét 1600 méter 12:45 mp heti 5 alkalommal
4. hét 1600 méter 11:45 mp heti 5 alkalommal

30-39 évesek: 1. hét 1600 méter 17:30 mp heti 5 alkalommal
2. hét 1600 méter 15:30 mp heti 5 alkalommal
3. hét 1600 méter 14:15 mp heti 5 alkalommal
4. hét 1600 méter 13:30 mp heti 5 alkalommal

40-49 évesek: 1. hét 1600 méter 18:00 mp heti 5 alkalommal
2. hét 1600 méter 16:00 mp heti 5 alkalommal
3. hét 1600 méter 15:00 mp heti 5 alkalommal
4. hét 1600 méter 14:15 mp heti 5 alkalommal

50 évtől: 1. hét 1600 méter 18:30 mp heti 5 alkalommal
2. hét 1600 méter 17:00 mp heti 5 alkalommal
3. hét 1600 méter 16:00 mp heti 5 alkalommal
4. hét 1600 méter 15:00 mp heti 5 alkalommal

60 éven felüliek kerüljék a nagy erőfeszítést igénylő

mozgásokat. Az erdei séták, a gyaloglás, úszás minden kor

ban jót tesz. Ez nem mond ellent annak, hogy vannak kivéte- 

így pl. a 102 éves Lari Levis, aki 70 éves koráig cir-lek.

kuszi artista volt, azóta is rendszeresen edzésben van, még

minden nehézség nélkül lefutja a 9600 métert. Ehhez viszont

szükséges, hogy tényleg edzésben legyen, mert akkor min-az

den károsodás nélkül lehet idős korban is nagyobb feladatot

megoldani.
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Ha csak most kezdünk hozzá a sportoláshoz, akkor kezd

jük csak az elején. A futó-tesztet sem szabad felkészülés

nélkül teljesíteni. A 26. sz. táblázat javaslat a futótávok

négy hetes távjaira és idejére:

Ha sikerült teljesíteni a megadott időértékeket a 4.

hét végén, akkor fussuk le a 2400 métert időre és a táblá

zatba behelyettesítve állapítsuk meg a kondíció kategóriát.

Az így kapott értéknek megfelelően kell tovább folytatni az

edzéseket.



no

Kondicionálás úszással

Nyáron sokan üdülnek, pihennek a Balaton, a Velencei

tó és egyre szaporodó tavaink mellett, a folyók partján, 

strandok közelében. Ilyenkor van az erőgyűjtés, az aktív

pihenés időszaka. A megszerzett kondíció, ha később annak

megtartásával is törődünk télre sem vész el. A kondíció meg

szerzéséhez, az erőgyűjtéshez jó lehetőség az úszás is. Dr. 

Kenneth Cooper orvos "Új aerobic" című könyvében a 12 per

ces kondició-tesztet és annak több változatát is javasolja

érdeklődőknek. Lehet futással-kocogással, úszással, gya-az

loglással, kerékpárral, kézilabdázással és még több más

sportággal a "követelményeket" teljesíteni.

Mi is az a követelmény? A férfiaknak heti 30, a nők

nek heti 24 pont összegyűjtése, melyet heti 4-5 alkalommal

végzett aktív testedzéssel, sportolással lehet összegyűjte

ni. Hogy milyen sportágban és azon belül korosztályonként 

milyen teljesítmény elérésével lehet a heti pontszámot meg

szerezni , annak a felsorolása nagyon hosszú lenne. Most ki

fejezetten csak az úszásra térünk ki. mi legyen az első ten

nivaló? A férfiak a 12 perces futó-teszt, a nők pedig a 12

perces úszó-teszt segítségével állapítsák meg, hogy milyen

az induló kondíciójuk.
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27. sz. táblázat 

Futó-teszt férfiak számára
(A 12 perc alatt megtett távolság méterekben van feltüntetve)

Életkor
A fizikai képesség 

kategóriája
30 év alatt 30-39 40-49 50 évtől

I. igen gyenge 

II. gyenge 

III. közepes 

IV. jó 

V. kiváló

1600-ig
1600-2000

1520-ig
1520-1840

1360-ig
1360-1680

1280-ig 

1280-1600
2000-2400 1840-2240 1680-2080 1600-2000
2400-2800 2240-2640 2080-2480 2000-2400
2800-tól 2640-től 2480-tól 2400-tól

28. sz. táblázat
12 perces úszó-teszt nők részére 

(12 perc alatt megtett távolság méterekben)

Életkor
A fizikai képesség 

kategóriája
30 év alatt 30-39 40-49 50-59 60-tól

I. igen gyenge 

II. gyenge 

III. közepes 

IV. jó 

V. kiváló

373 m-ig 227 m-ig 182 m-ig 136-ig 

373-363 227-318 182-272 136-221 

364-454 319-409 273-363 222-318 

455-545 410-500 364-454 319-409 

546-tól 501-től 455-től 410-től

132 m-ig
132-181
182-272
273-363
364-től



112

A teszt teljesítése alkalmával ki-ki saját kondíciója

szerint teljesítse a távot. Az úszásnem sem meghatározott.

- csak akár a futás esetében, akár az úszásnálAki

I. vagy II. kategóriának megfelelő szintet teljesítette,az

az kezdjen hozzá heti 4-5 alkalommal a rendszeres testedzés

hez, betartva a rendszerességet és a fokozatosságot. Ez az

úszásnál azt jelenti, hogy heti 5 alkalommal 3-3,5 perc

alatt az első héten 90 métereket kell úszni. A következő he

tekben emelni kell az úszás távját, vagy csökkenteni az

időt, úgy hogy a kezdéstől számított 10. héten már 500-540

métert kell úszni 13-13,5 perc alatt. A 14. héten minden

korosztály az V. kategóriának megfelelő értéket teljesítse.

Ha elérte ezt a szintet, akkor hetenként 4 alkalommal telje

sítve éri el a heti 24 pontot, ami a kondíció megtartásához 

szükséges (egy-egy alkalom 6 pontot ér).

A férfiak esetében más a helyzet. Magasabbak a felké

szülési résztávok. A férfiak jóllehet futó-tesztet teljesí

tenek (részükre úszó-teszt nem készült, de a futó-teszt is 

rávilágít a kondícióra), mégis úszással kezdhetik a felké

szülést. A táv azonos az első héten a nők résztávjával,

azaz 90 méter, de az idő 2,3 perc és úgy kell emelni fokoza

tosan a terhelést, hogy a 14. héten 540 métert 11,5 perc

alatt ússzanak le. Ha ezt hetenként 4 alkalommal megismét

lik, vagy 720 métert 16 perces időn belül úsznak hetenként

2 alkalommal, akkor teljesítik a heti 30 pontot, ami a kon-
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díció megtartásához szükséges. Úgy a nőknél, mint a férfiak- 

tehát a felkészüléshez három hónap szükséges, ezt köve

tően viszont már az V. kategóriának megfelelő szint teljesí-

nál

tése elérhető.

Légzőgyakorlatok

Kemény fekhelyen hanyatt fekszünk, hasunk felső részé

re az alsó bordákra tesszük mindkét tenyerünket. Kezünk le

felé süllyed és érezzük, amint ujjaink alatt süllyed a ha-

Belégzés alatt a has fölemelkedik, felnyomja a tenye

rünket. Lélegezzünk lassan, folyamatosan.

sunk.

Hanyatt fekszünk, a hasunkra kisebb súlyt helyezünk. 

Egyenletes, nyugodt ritmusban mélyeket lélegezzünk, miköz

ben a hasunkon lévő tárgy mozgását figyeljük.

Bal kezünket emeljük a fejünk mellé. Belégzés közben

a bal kezünkkel felfelé, a jobb lábunkkal lefelé nyújtó-

Kifújjuk a levegőt, leengedjük, a kart cseréljük, bal 

kezet emeljük. Folyamatosan: belégzés, nyújtózni a végtagok

kal, kilégzés, lazítás.

zunk.

Mellkasunk alatt egy hengerpárna van. Kezek a tarkón.

Gömbölyű háttal kissé felemelkedünk, hosszú kilégzés, majd 

hátunkra fekszünk és könyökünket erősen a talajhoz nyomjuk, 

belégzés.

Feküdjünk az oldalunkra. A hengerpárnát tegyük a mell

kasunk alá. Alsó karunk behajlítva, a felső kinyújtva a
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mellett, hosszú kilégzés. Ezután emeljük fel a fel

erős nyújtózkodással a fülünk mellé, belégzés.

testünk

ső karunkat

Feküdjünk hanyatt, behajlított térdekkel. Karunk a

testünk mellett kinyújtva. Egy súlyosabb könyvet helyezzünk 

a hasunkra. Ebben a helyzetben végezzünk légzéseket.

Üljünk egy székre, vagy álljunk egyenesen. Vegyük kör

be hosszú törölközővel a mellkasunkat. Fogjuk meg a törölkö

ző két végét ellentétes kezünkkel, húzzuk össze mellkasun

kat a törölközővel, erős kilégzés, majd engedjük lazára a

törölközőt, belégzés.

Hanyatt fekszünk, két karunk test mellett, két lábunk 

jobb lábunkat terpesszük jól ki, bal karunkat szé

les ívben a fejünk fölé visszük. Ezután tegyük a bal lábun

kat a másik mellé, és ebben a félhold helyzetben lélegez-

nyújtva

lábunkatzünk lassan, mélyen. Visszatesszük középállásba a

és megcseréljük.

Hason fekszünk, két kezet az állunk alá tesszük. Mell

kasi légzés helyett rekesz légzést végzünk.

Hason fekszünk, két kezet tarkóra összekulcsoljuk, kö-

kilégzés. Felemeljük anyökünk lent van a matracon

könyö-künket, lapockát zárjuk, belégzünk.

Kezeket magunk mellé helyezzük, homlokunk a talajon

és tetszés szerinti irányba visszük a karokat, közben belég

zünk (előre, fel).

fejünk aláJobb oldalra fordulunk, jobb karunkat a

tesszük, térdeket kissé behajlítjuk. Belégzéskor a bal ka

runkat a szőnyegbe nyomjuk, kilégzéskor pedig ellazítjuk.
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Előzőhöz hasonló helyzet, csak a bal kezünket a mell

kasunkra tesszük. Benyomjuk oldalt, kifújjuk a levegőt

majd a tenyerünket kissé megemeljük, a mellkas követi a kéz

mozdulatát - belégzünk.

Oldalt fekszünk, két kezünk tarkón, könyökünk az ar

cunk előtt összeérintjük, kilégzés. Majd a fölül lévő kö

nyökkel hátra nyújtózkodunk - belégzés.

Ismét hanyatt fekszünk. Talpra húzzuk a két lábat.

Jobbra döntve kilégzünk, kiinduló helyzetbe hozzuk, belég

zünk, majd balra döntjük - kilégzünk.

Talpon van a lábunk, karokat függőlegesen emeljük, ki

légzéskor a lábakkal ellenkező oldalra döntjük a karokat /

kiinduló helyzetben belégzünk.

Hanyatt fekszünk, lábaink nyújtva vannak. Összekul

csolt ellazított kezeinket az alsó bordákra engedjük, kilég

zés. A tenyereket kifelé fordítva karjainkat az arc elé

emeljük, belégzés.

Egyenesen fekszünk a talajra. Jobb térdet megemeljük 

a mellkashoz, kilégzünk, lábat visszaengedjük, belégzünk.

Bal lábbal cseréljük.

Karok oldalsó középtartásban, talpak a talajon, kilég

zés. Kezünket ökölbe szorítjuk, lábujjakra támaszkodva a

sarkakat megemeljük, belégzés.

Háton fekve mindkét lábat és kart függőlegesen emel

jük fel. Nagy lendülettel felülünk, kilégzésben, belégzés-

ben megpróbálható.
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lábat talpra húzzuk, kezeket tarkóra tesszük, kétKét

térdet hashoz közelítjük, kilégzünk. Talpakat letesszük, be-

légzünk.

Lábak talpon, kezek tarkón, kilégzés, megemeljük a

csípőnket, belégzés.

Földön ülve két lábunkat nyújtsuk előre, két karral

támaszkodunk hátul. Talpra húzzuk a lábakat. Homlokunkat,

vállunkat ráhajtjuk a térdünkre, kilégzés. Egyenesen ülve

belégzés.

Gyertyaállás. Két lábunkat a fejünk mögé engedjük, ki

légzés. Majd vissza, függőlegesen vannak a lábak. Belég

zőnk.

Négykézlábra állunk, térdünk, kezünk a talajon támasz

kodik. Homorított háttal belégzünk, domborított háttal ki

légzünk.

Kiindulóhelyzet az előző, csak a két térdünk közé tol

juk a törzsünket, belégzünk, domborítással kilégzünk.

Kezünk a talajon, sarkunkon ülünk, kilégzünk, sarkunk

tól emelkedve belégzünk.

Kifújjuk a levegőt, jobb karunkat könyök-Négykézláb.

ben behajlítjuk, oldalt felemeljük, belégzünk. Arcunkat a 

kéz után fordítjuk. Leengedjük a kart, a mellkasunk előtt, 

a támaszkodó kar mögött átnyúlva kifújjuk a levegőt. Bal

karral folytatjuk.

váltakatSarkunkon ülünk. Két kezet csípőre tesszük,

előre ejtjük, hátunkkal domborítunk, kilégzünk. Két karun-

ХЛ
ti
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kát kissé ferdén a fejünk fölé emelve törzsünkkel homorí-

tunk, belégzLink.

Álljunk alapállásba. Két karunk a test mellett van, 

kiengedjük a levegőt. Ökölbe szorítjuk a kezet, magasra meg

emeljük, nyújtózunk felfelé, belégzünk.

Két tenyerünket váltunkra tesszük, könyökök a törzs 

mellett legyenek. Belégzéskor a könyököket hátra húzzuk, ki

légzéskor előrehúzzuk.

Karokat oldalsó középttartásba hozzuk, tenyerünket ki

csit fordítjuk oldalirányba, megnyújtózunk, belégzés. Karo

kat lassan leengedjük, törzsünk előtt keresztezzük, kilég

zés .

Alapállásba állunk. A két kart engedjük le a testünk

mellé, hátunkat, vállunkat lazítsuk el és engedjük ki a le

vegőt. Tarkóra visszük a kezünket húzzuk hátra a két könyö

künket, belégzünk.

Ezután forduljunk a törzzsel jobbra, kiengedjük a le

vegőt. Ebben a helyzetben maradva nyújtózunk két karra, be

légzünk. Ökölbe szorított kézzel tartjuk a levegőt. Ezután

hátul nagy körben lehozzuk a karjainkat, kiengedjük a leve

gőt. A gyakorlatot végezzük a másik oldalon is.

Bal kezet tegyük csípőre. Jobb kart hátulról felemel

ve lazán ejtjük magunk elé, közben derékból egy kicsit meg

hajolunk előre, kilégzünk. Jobb vállat húzzuk fel, belég

zünk.
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Jobb karunkat húzzuk a törzsünk elé, nyújtózzunk bal

kilégzés. Jobb karunkat emeljük fel, húzzuk hátra, be-ra ,

légzés. Engedjük előre a jobb kart, kilégzés.

Kis terpeszben állunk. Bal térdet behajlítjuk, jobb

lábat kitesszük oldalt, kezeket összekulcsoljuk, kart leen

gedve lélegzünk ki. Karokat magasra emelve, törzzsel jobbra 

fordulva dőljünk hátra, lélegezzünk be. Erősen nyújtózva 

tartsuk vissza a levegőt. Majd leengedjük a karokat, kifúj

juk a levegőt. Másik oldalon is végezzük el a gyakorlatot.

Szék támlájára, bordásfalra támaszkodunk a két kezünk

kel. Gömbölyű háttal leuggolunk, kilégzünk. Felállunk, há

tunkat kiegyenesítjük, csípőben derékszögben meghajolva be- 

légzünk .
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SГQRTINSTITUT DER SZOTE

Sportwissenschaftiiche Tätigkeiten (Physiologische Tests)

. Hornéntane Tä11qkeit: Es werden alle Einwohner (Studenten, Sportler,
Einwohner des Komitates) über 10 Jahren nach 
der Hyman CPI Methode untersucht.

ie Formel nach dem CPI-Index:
УС(сП)'<ИЕР(Нпшп)+МВНТ(япс)+Л 

SPCHgnin. П DP (lignin)+P (min)

ufgrnnd der Formel können wir folgende Kategorien feststellen:__

Männer (CPI) Frauen (CPI)

. qut trainiert 

. trainiert 

. ohne Training,aber 

gesund
. verminderte cardio- 

pulmonalische Funk
tion

. stark verminderte 

cardiopulmoralische 

Funktion

über 1.54 1.00 - 1.54
zwischen 1.54 1 0.99 - 0.00

0.79 - 0.650.99 - 0.00

0.79 - 0.74 0.G4 - 0.30

unter 0.300.34

T ._Anzahl der durchqeführten Untersuchungen:

- 38Г Studenten
- 160 Sportler
- 3200 Einwohner zwischen 18 und 75

II. Anzahl der Mitarbeiter:

- 5 Ärzte
- 2 Sportlehrer
- 10 Studenten

7. Leitendes Professorenteam:

Dr. Guba Ferenc (Biochemie)
Dr. Benedek György (Physiologie) 
Dr. Török Attila (Biochemie)
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