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A masszázsterapeutaként 
és csontkovácsként dol-
gozó Kelemen Istvánhoz  

(portrénkon) számos sérüléssel 
fordulnak sportolók – amatőrök, 
profik egyaránt. Mindenkinek a 
fokozatosság elvére és a pihe-
nés szükségére próbálja felhív-
ni a figyelmét. Sportolni ugyan-
is csak odafigyeléssel és okosan 
szabad, sőt kötelező.

A bemelegítő és levezető szerepe

A kemény fizikai testedzés nem-
csak alapos bemelegítőt és jó 
nyújtógyakorlatokat kíván, ha-
nem utólag intenzív levezetőt és 
pihenést is igényel. A profi spor-
tolók mindezzel tisztában van-
nak, viszont azt látni, hogy az 
amatőrök alig dobják le maguk-
ról az utcai ruhát – amennyiben 
focizni mennek –, máris elkez-
dik rúgni a bőrt. „Ez helytelen 
felfogásra vall. Azt javasolnám, 
hogy ha valaki nem szándékozik 
időt szakítani az alapos beme-
legítőre, holott a testi épsége fo-
rog kockán, legalább parkolja az 
autóját minél távolabb a pályától 
vagy a teremtől. Így legalább egy 
gyorsabb séta, netán szaladás 
közben megmozgatja néhány iz-
mát. Egy másik megoldás az vol-
na, ha a két csapat egy pár per-
ces barátságos meccsel kezdené 
kitölteni azt az órát vagy másfe-
let. A futball – mert most éppen 
arról beszélünk – az egyik leg-
durvább sportnak számít. Ami-
kor az indulatok elszabadul-
nak, az agy elborul, sokan ké-
pesek szétrúgni az ellenfél lábát 
még akkor is, ha egy tétnélkü-
li öregfiú minifoci mérkőzésről 
van szó” – állítja Kelemen István.

Ha a bemelegítést sok ama-
tőr sportoló átugorja, a levezetőt 
szinte minden öregfiú kihagyja. 
Pedig ugyanolyan fontos folya-
mat, mint a bemelegítő. A masz-
százsterapeuta és csontkovács 
szerint mindaz szép és jó, hogy 
a csapattársak együtt vonulnak 
el megvitatni az aznapi meccsü-
ket, viszont nem lenne szabad 
kihagyniuk a tízperces leveze-
tőt. A focit választóknak azt ja-
vasolja, akárcsak az óra elején, 
a végén is zárják egy pár perces 
barátságos mérkőzéssel az az-
napi találkozójukat. „A pulzus-
nak lassan kell csökkennie, az 

izmoknak is fokozatosan kell ki-
hűlniük, nem azonnal. Sétáljunk 
egyet a pálya szélén, végezzünk 
nyújtógyakorlatokat, ne üljünk 
be az öltözőbe csak azért, hogy 
öt-tíz perccel hamarább érjünk 
haza vagy a kocsmába egyet sö-
rözni. Kövessük az atléták pél-
dáját, akik a célba érés után még 
jó néhány métert sétálnak” – ta-
nácsolja.

Nem versenysportra születtünk

Kelemen István meglátása sze-
rint azt is fontolóra kell ven-
ni, hogy az emberi ízületeket 
a Fennvaló nem kimondottan 
versenysportra teremtette. Egy 
csúcsra vágyó teljesítményspor-
toló, aki naponta több órát kemé-
nyen edz, túlterheli a szerveze-
tét. Ez ideig-óráig sikerélményt 
szül, csodálatos eredmények-
hez, fényesebbnél fényesebb ér-
mekhez, kupákhoz vezet, azon-
ban a későbbiekben jelentkez-
hetnek a hátulütők is.

Az ismert természetgyó-
gyászt a teljesítménysportolók 
javarésze főként ízületi gondok-
kal keresi fel. A legtöbb panasz-
szal a testépítők, birkózók, kézi-
labdázók és focisták jelentkez-
nek. „Kiszámítottam, mennyi 
vasat mozgat meg egy testépí-
tő egy edzésen. Kiderült, több, 
szénnel megrakott vasúti ko-
csinak megfelelő súlyt emelget. 
Ez rendkívül elgondolkodtató” 
– figyelmeztet a magyarországi 
szakember. A nagyobb gondok 

azonban akkor jelentkeznek, 
amikor hosszú idő után valaki 
szinte egyik napról a másikra, 
úgymond a csúcson hagyja ab-
ba a versenysportot, és az éve-
kig áhított kényelmes életmódra 
vált. A hirtelen átzökkenés nem 

csak a testsúly gyarapodásában 
mutatkozik. „Az ötszörös olim-
piai bajnok Egerszegi Kriszti-
nának olyan víziszonya alakult 
ki, hogy sokáig még a fürdőkád-
ba sem ült be szívesen – ami va-
lahol érthető is. De semmiképp 

nem szabad egyből abbahagyni. 
Egykori sportolóknak is, ama-
tőröknek is azt szoktam taná-
csolni, mozogjanak hetente leg-
alább kétszer, de lehet akár öt-
ször is. Idős korban, például het-
ven fölött egy kaptatón való sé-

ta is megteszi, a lényeg, hogy ál-
landó edzésben tartsuk testün-
ket. A szív is ugyanolyan izom, 
mint a többi; ha nem használ-
juk, összehúzódik, elkényelme-
sedik. A testedzés önmagában is 
jót tesz, de figyelembe kell ven-
ni, hogy rendkívüli méregtelení-
tő szerepe is van, főként, ha jól 
kiizzadjuk magunkat” – mondja. 
A leginkább a szaladást ajánlja, 
de csakis minőségi, kényelmes 
cipőben, és lehetőleg ne aszfal-
ton. Ha nem találunk puhább fe-
lületet, akkor hatványozottan fi-
gyeljünk a mozgás helyességére, 
arra, hogy lábujjhegyen kocog-
junk. Kelemen hasznosnak tart-
ja a kerékpározást, de nem szo-
babiciklivel, hanem kint, a friss 
levegőn. Meleg szívvel ajánl-
ja az úszást is, lehetőleg ne hi-
deg vízben.

Kérdésünkre, hogy ezek sze-
rint jobb, ha gyermekünket nem 
íratjuk teljesítménysportra, Ke-
lemen István határozott nemmel 
válaszolt. Kifejtette, jó, ha a kicsi-
nek megadatik, hogy több sport-

ágat is kipróbáljon, és majd azok 
közül válasszon. „Nem mondom, 
hogy a versenysport nonszensz. 
Ha valaki küldetést érez magá-
ban, tegye. Csak figyeljen oda a 
táplálkozására és a pihenési idő-
szakok betartására. A kínai fi-
lozófia szerint az este 10 órakor 
való lefekvés számít az ideális-
nak. Tudományosan kimutatott, 
hogy az agynak bizonyos részei 
kizárólag csak éjfél előtt pihen-
nek. A mai nemzedék éjfél körül 
vagy jóval utána fekszik le, és hi-
ába alszik akár délig, nem tudja 
kipihenni magát. A hatásos rege-
nerálódáshoz korán kell feküdni, 
és korán kell kelni” – szögezi le a 
természetgyógyász.

Sportolni gyerekkortól öregkorig

Kelemen István teljes mérték-
ben egyetért azzal az életfilo-
zófiával, miszerint a negyven 
esztendőn aluliaknak javallott a 
sport, a negyven felülieknek pe-
dig kötelező. „Sajnos az átlagem-
ber nem sportol: rengeteg az el-
hízott, tornából felmentett gyer-
mek, olyan, aki később gyógy-
tornára kényszerül. A fiatal kor-
osztály tagjai, gondolok elsősor-
ban az 1990 után születettekre, 
egyszerűen nem sportolnak. Ül-
nek a számítógép előtt, vagy bab-
rálják az okostelefont: buszon, 
parkban, étteremben, mindenütt. 
A szervezetet edzeni kell, át kell 
mozgatni – főként fiatal korban. 
Ha meg most nem teszik meg, mi 
lesz velük később?” – teszi fel a 
költői kérdést a masszázsterape-
uta és csontkovács.

 SZUCHER ERVIN

A testedzés szükségére hívja fel a figyelmet a természetgyógyász

Sportolni folyamatosan és okosan
Szervezetünk nem a magas szintű teljesítmény-

sportra született – állítja Kelemen István ma-

gyarországi természetgyógyász. Ennek ellenére 

a szakember senkit nem próbál lebeszélni a ver-

senysportról. Kelemen a fokozatosság elvét, a 

napi testedzéseket is fontosnak tartja. 

A kemény fizikai testedzés nemcsak alapos beme-
legítőt és jó nyújtógyakorlatokat kíván, hanem 
utólag intenzív levezetőt és pihenést is igényel. 
A profi sportolók mindezzel tisztában vannak.

Mozogni minden áron. A testedzés önmagában is jót tesz, de rendkívüli méregtelenítő szerepe is van
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Kelemen szerint az ízületeket a Fennvaló nem versenysportra teremtette
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