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Előszó

A testedzésről való gondolkodás forradalmát éljük. Az edzés napjainkban már 

nem kizárólag a sportolók vagy testépítők felségterülete. Az egészségügyi szak-

emberek is arról beszélnek, hogy a mozgás döntő szerepet játszik az egészség és 

a koordináció fenntartásában, a gyermekkortól kezdve az időskorig bezárólag. 

A testedzés nem nézősport, és az edzőtermi bérlet megvásárlása nem elég ah-

hoz, hogy a testet optimális állapotban tartsuk. Minden felnőttnek életkorának 

megfelelően, a kórtörténetet és a testalkatot fi gyelembe véve sportolnia kell.

Könyvünk az anatómia- vagy sportélettan-hallgatók számára – tehát azoknak, 

akik a holnap sportolóit fogják edzeni vagy akik minket fognak formában tarta -

ni –, valamint sportolóknak, testépítőknek készült, és persze mindenkinek, aki 

javítani szeretné fi zikai erőnlétét. Részletes gyakorlati utasításokkal láttuk el a 

legnépszerűbb gyakorlatokat, valamint anatómiai ábrákkal illusztráltuk, hogy 

melyik edzésfajta miként hat a testre. Minden olvasó feltérképezheti, hogyan ak-

tiválják a speciális gyakorlatok az egyes izomcsoportokat, így Ön vagy a sportolói 

a legjobb eredményeket érhetik el akár a versenysportban, akár az általános 

erőnlét tekintetében. A könyv első részében található áttekintés elmagyarázza a 

fő izmok anatómiáját és működését, az utolsó fejezet pedig, amely egy színező 

munkafüzet, segít gyakorolni a tanultakat.

A könyvünk alapján gyakorlónak mindig szem előtt kell tartania az egyes felada-

tokra vonatkozó tanácsokat és fi gyelmeztetéseket. Bármilyen edzésprogram 

megkezdése előtt tanácsos felkeresni az orvost, különösen a 40 évnél idősebbek, 

szívbetegek vagy magas vérnyomásban szenvedők esetében. Az edzőteremben 

dolgozó szakember személyre szólóan állítja össze a legmegfelelőbb gyakorla-

tok kombinációját. Egyes gyakorlatokhoz nagy súlyok kellenek, és próbára teszik 

a mindennapokban ritkán használt izmok erejét és rugalmasságát. Az „Így csináld 

jól” tanácsok segítenek megfelelően felkészülni a gyakorlatokra, kiválasztani a 

szükséges eszközöket, és jelzik, ha segítőre van szükség a gyakorlat biztonságos 

kivitelezése érdekében. Önmagunk és mások biztonsága mindennél fontosabb.

Professor Ken Ashwell

Anatómiai Tanszék
Orvostudományi Iskola, Orvostudományi Kar, Új-Dél-Walesi Egyetem, Sydney, Ausztrália
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Anatómiai áttekintés

külső vaskosizom

halántékizom

homlokizom

felsőajak-emelő izom

szem körüli izom

szájkörnyéki izom

trapézizom

nagy mellizom

deltaizom

egyenes hasizom

külső ferde hasizom

kétfejű karizom

felkari izom

nyakszirti izom

nagy járomcsonti izom

rágóizom

szájzugot lefelé húzó izom

trapézizom

szegy-nyelvcsonti izom

fejbiccentő izom

elülső fűrészizom

kétfejű felkarizom 
ina

kétfejű karizom 
saját bőnyéje

gilisztaizom

csípőhorpaszizom

fésűizom

hosszú combközelítő izom

hosszú szárkapocsizom

elülső sípcsonti izom

hosszú nagylábujj-
feszítő izom

hosszú nagylábujj-
feszítő izom ina

alsó feszítőizmokat 
leszorító szalag

hosszú ujjfeszítő izom ina

sípcsont

gázlóizom

kétfejű
 lábikraizom

hosszú ujjfeszítő izom

hosszú tenyérizom 
ina

rövid hüvelykujj-
távolító izom

karcsúizom

orsócsonti csuklóhajlító 
izom ina

singcsonti csuklóhajlító 
izom ina

szabóizom

nagy combközelítő izom

belső vaskosizom

egyenes combizom

combpólya-
feszítő izom

felületes ujjhajlító 
izom

háromfejű karizom

kar-orsócsonti izom

felső feszítőizmokat 
leszorító szalag

Elölnézet

Izomrendszer

négyfejű 
combizom
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Izomrendszer

nyakszirti izom

halántékizom

fejbiccentő izom

trapézizom

lapockatövis

deltaizom

széles 
hátizom

külső ferde 
hasizom

kis görgetegizom

nagy görgetegizom

háromfejű 
karizom

háromfejű
karizom ina

kar-orsócsonti 
izom

könyökcsúcs

ujjfeszítő 
izom

rövid hüvelykujj-
távolító izom

kétfejű lábikraizom 
középső feje

félighártyás izom

féliginas izom

kétfejű combizom 
hosszú feje

széles ágyéki 
pólya

külső vaskosizom

gázlóizom

sarokín
(Achilles-ín)

hosszú 
szárkapocsizom

karcsúizom

nagy comb-
közelítő 

izom

nagy 
farizom

singcsonti 
csuklóhajlító 
izom

hosszú hüvelykujj-
feszítő izom

feszítőizmokat 
leszorító szalag

csípőtaréj

Hátulnézet

szájzugot lefelé húzó izom

fejbiccentő izom

homlokizom

halántékizom

lapockaemelő izom

háromfejű karizom 
oldalsó feje

kar-orsócsonti izom

singcsonti 
csuklóhajlító izom

hosszú szárkapocsizom

nyakszirti izom

elülső és középső ferde 
nyakizom

felkari izom

hosszú csuklófeszítő 
izom

singcsonti 
csuklófeszítő 
izom

gázlóizom

trapézizom

deltaizom

kétfejű karizom

ujjfeszítő 
izmok

lábikraizom
oldalsó feje

felső feszítőizmokat 
leszorító szalag

iliotibiális szalag

alsó feszítőizmokat 
leszorító szalag

sarok ín (Achilles-ín)

felső szárkapcsi 
tartószalag

nagy 
farizom

hosszú 
ujjfeszítő 

izom

elülső sípcsonti izom

nagy mellizom

elülső 
fűrészizom

külső ferde 
hasizom

széles hátizom

szabóizom

négyfejű combizom
(külső vaskosizom)

körkörös szemizom

nagy járomcsonti izom

körkörös szájizom

Oldalnézet
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A mellkasizmok erősítése

Kábeles kereszthúzás
Ez a gyakorlat, amelyet kábeles tárogatásnak is neveznek, izolálja a 
mellizmokat. A mozdulat koncentrikus fázisa a mellkast erősíti, az 
excentrikus fázis pedig mind a mellet, mind a vállat alaposan megnyújtja. 
Számos gyakorló szuper kábelkeresztezéseket végez más mellerősítő 
gyakorlatokkal, például fekvenyomással vagy tárogatással kombinálva. 
Használd ezt a gyakorlatot a tárogatás alternatívájaként, hogy változa-
tosabb legyen az edzésed. A kábelkeresztezés hatékony erősítő gyakor-
lat a dobósportágat űzők számára, mivel a mozdulat féloldalas, és 
hasonlít a dobómozgáshoz. Válaszd ki a kábelmagasságot és a testhely-
zetet, hogy megérezd, mikor melyik izom dolgozik, és hogy az adott 
sportághoz minél közelebb álló mozgást végezz.

 nagy mellizom 

Erre f igyelj

Ne engedd, hogy a karok túl 

gyorsan mozduljanak hátrafelé,

mert kifi camodhat a vállad.

nagy mellizom 
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Állj a kábelkeresztező állvány közepére, a csigák a fej felett legyenek, mindkét oldalon 

azonos magasságban. Lefelé néző tenyérrel fogd meg a markolatot, forgasd befelé a 

vállakat, a csípőt enyhén billentsd előre. Préseld össze a mellkasizmokat, és egy ölelő 

mozdulattal húzd lefelé és befelé a karokat. A mozgás során legyen stabil a könyök 

hajlásszöge. Lassú, kontrollált mozgással térj vissza a kiindulóhelyzetbe.

 

Engedd le a csigákat a vállmagasság alá, és végezd el a gyakorlatot a fentiek alapján. Ha 

túl nagy a súly, romlik a kivitelezés technikája, és elvész a gyakorlat hatékonysága. 

Használj kis és közepes súlyokat, és mindig a kivitelezésre fókuszálj.

Haladó szinten a kábel középmagasságban vagy magasban való keresztezése teljes-

körűen erősíti a mellizmokat. A középmagas keresztezéshez állj egyenesen, a víz-

szintesen tartott karokat hajlítsd be, hogy a kezek a mellkas előtt összeérjenek. Magas 

keresztezéshez váll alatti magasságból indítsd a mozdulatot, és emeld a kezeket a fej 

fölé.
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hasizmok

orsócsonti csuklófeszítő izom

singcsonti csuklóhajlító izom
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Kábeles kereszthúzás

Így csináld jól

A könyököt csak enyhén 

hajlíts be, hogy inkább

a mellkas izmai

dolgozzanak, mint 

a karizmok.

  nagy mellizom

  Az ábrákon fekete betűs felirat jelzi az 

aktív izmokat, a stabilizáló izmokat 

pedig szürkével írtuk

hasizmok

orsócsonti csuklófeszítő izom




