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A masszázsterapeutaként 
és csontkovácsként dol-
gozó Kelemen Istvánhoz  

számos sérüléssel fordulnak 
sportolók – amatőrök, profik 
egyaránt. Mindenkinek a foko-
zatosság elvére és a pihenés 
szükségére próbálja felhívni 
a figyelmét. Sportolni ugyanis 
csak odafigyeléssel és okosan 
szabad, sőt kötelező.

A bemelegítő és levezető 
szerepe

A kemény fizikai testedzés 
nemcsak alapos bemelegítőt és 
jó nyújtógyakorlatokat kíván, 
hanem utólag intenzív leve-
zetőt és pihenést is igényel. A 
profi sportolók mindezzel tisz-
tában vannak, viszont azt lát-
ni, hogy az amatőrök alig dob-
ják le magukról az utcai ru-
hát – amennyiben focizni men-
nek –, máris elkezdik rúgni a 
bőrt. „Ez helytelen felfogásra 
vall. Azt javasolnám, hogy ha 
valaki nem szándékozik időt 
szakítani az alapos bemelegí-
tőre, holott a testi épsége fo-
rog kockán, legalább parkolja 
az autóját minél távolabb a pá-
lyától vagy a teremtől. Így leg-
alább egy gyorsabb séta, ne-
tán szaladás közben megmoz-
gatja néhány izmát. Egy má-
sik megoldás az volna, ha a 
két csapat egy pár perces ba-
rátságos meccsel kezdené ki-
tölteni azt az órát vagy más-
felet. A futball – mert most ép-
pen arról beszélünk – az egyik 
legdurvább sportnak számít. 
Amikor az indulatok elsza-
badulnak, az agy elborul, so-
kan képesek szétrúgni az el-
lenfél lábát még akkor is, ha 
egy tétnélküli öregfiú minifoci 
mérkőzésről van szó” – állítja 
Kelemen István.

Ha a bemelegítést sok ama-
tőr sportoló átugorja, a leveze-
tőt szinte minden öregfiú ki-
hagyja. Pedig ugyanolyan fon-
tos folyamat, mint a bemele-
gítő. A masszázsterapeuta és 
csontkovács szerint mindaz 
szép és jó, hogy a csapattár-
sak együtt vonulnak el meg-
vitatni az aznapi meccsüket, 
viszont nem lenne szabad ki-
hagyniuk a tízperces leveze-
tőt. A focit választóknak azt ja-
vasolja, akárcsak az óra ele-

jén, a végén is zárják egy pár 
perces barátságos mérkőzés-
sel az aznapi találkozójukat. 
„A pulzusnak lassan kell csök-
kennie, az izmoknak is foko-
zatosan kell kihűlniük, nem 
azonnal. Sétáljunk egyet a pá-
lya szélén, végezzünk nyújtó-
gyakorlatokat, ne üljünk be az 
öltözőbe csak azért, hogy öt-tíz 
perccel hamarább érjünk haza 
vagy a kocsmába egyet söröz-
ni. Kövessük az atléták példá-
ját, akik a célba érés után még 
jó néhány métert sétálnak” – 
tanácsolja.

Nem versenysportra születtünk

Kelemen István meglátása sze-
rint azt is fontolóra kell ven-
ni, hogy az emberi ízülete-
ket a Fennvaló nem kimon-
dottan versenysportra terem-
tette. Egy csúcsra vágyó telje-
sítménysportoló, aki naponta 
több órát keményen edz, túl-
terheli a szervezetét. Ez ideig-
óráig sikerélményt szül, cso-
dálatos eredményekhez, fé-
nyesebbnél fényesebb érmek-
hez, kupákhoz vezet, azonban 

a későbbiekben jelentkezhet-
nek a hátulütők is.

Az ismert természetgyó-
gyászt a teljesítménysportolók 
javarésze főként ízületi gon-
dokkal keresi fel. A legtöbb 
panasszal a testépítők, bir-
kózók, kézilabdázók és focis-
ták jelentkeznek. „Kiszámítot-
tam, mennyi vasat mozgat meg 

egy testépítő egy edzésen. Ki-
derült, több, szénnel megra-
kott vasúti kocsinak megfelelő 
súlyt emelget. Ez rendkívül el-
gondolkodtató” – figyelmeztet 
a magyarországi szakember. 
A nagyobb gondok azonban ak-
kor jelentkeznek, amikor hosz-
szú idő után valaki szinte egyik 
napról a másikra, úgymond a 
csúcson hagyja abba a verseny-
sportot, és az évekig áhított ké-

nyelmes életmódra vált. A hir-
telen átzökkenés nem csak a 
testsúly gyarapodásában mu-
tatkozik. „Az ötszörös olimpiai 
bajnok Egerszegi Krisztinának 
olyan víziszonya alakult ki, 
hogy sokáig még a fürdőkád-
ba sem ült be szívesen – ami 
valahol érthető is. De semmi-
képp nem szabad egyből abba-

hagyni. Egykori sportolóknak 
is, amatőröknek is azt szok-
tam tanácsolni, mozogjanak 
hetente legalább kétszer, de 
lehet akár ötször is. Idős kor-
ban, például hetven fölött egy 
kaptatón való séta is megteszi, 
a lényeg, hogy állandó edzés-
ben tartsuk testünket. A szív 
is ugyanolyan izom, mint a 
többi; ha nem használjuk, ösz-
szehúzódik, elkényelmesedik. 
A testedzés önmagában is jót 
tesz, de figyelembe kell venni, 
hogy rendkívüli méregtelenítő 
szerepe is van, főként, ha jól ki-
izzadjuk magunkat” – mondja. 
A leginkább a szaladást ajánl-
ja, de csakis minőségi, kényel-
mes cipőben, és lehetőleg ne 
aszfalton. Ha nem találunk pu-
hább felületet, akkor hatványo-
zottan figyeljünk a mozgás he-
lyességére, arra, hogy lábujj-
hegyen kocogjunk. Kelemen 
hasznosnak tartja a kerékpá-
rozást, de nem szobabicikli-
vel, hanem kint, a friss levegőn. 
Meleg szívvel ajánlja az úszást 
is, lehetőleg ne hideg vízben.

Kérdésünkre,  hogy ezek 
szerint jobb, ha gyermekün-
ket nem íratjuk teljesítmény-
sportra, Kelemen István hatá-

rozott nemmel válaszolt. Ki-
fejtette, jó, ha a kicsinek meg-
adatik, hogy több sportágat 
is kipróbáljon, és majd azok 
közül válasszon. „Nem mon-
dom, hogy a versenysport non-
szensz. Ha valaki küldetést 
érez magában, tegye. Csak fi-
gyeljen oda a táplálkozására 
és a pihenési időszakok betar-
tására. A kínai filozófia szerint 
az este 10 órakor való lefek-
vés számít az ideálisnak. Tu-
dományosan kimutatott, hogy 
az agynak bizonyos részei ki-
zárólag csak éjfél előtt pihen-
nek. A mai nemzedék éjfél kö-
rül vagy jóval utána fekszik 
le, és hiába alszik akár délig, 
nem tudja kipihenni magát. A 
hatásos regenerálódáshoz ko-
rán kell feküdni, és korán kell 
kelni” – szögezi le a természet-
gyógyász.

Sportolni gyerekkortól 
öregkorig

Kelemen István teljes mérték-
ben egyetért azzal az életfilo-
zófiával, miszerint a negyven 
esztendőn aluliaknak javallott 
a sport, a negyven felülieknek 
pedig kötelező. „Sajnos az át-
lagember nem sportol: renge-
teg az elhízott, tornából fel-
mentett gyermek, olyan, aki 
később gyógytornára kénysze-
rül. A fiatal korosztály tagjai, 
gondolok elsősorban az 1990 
után születettekre, egysze-
rűen nem sportolnak. Ülnek 
a számítógép előtt, vagy bab-
rálják az okostelefont: buszon, 
parkban, étteremben, minde-
nütt. A szervezetet edzeni kell, 
át kell mozgatni – főként fia-
tal korban. Ha meg most nem 
teszik meg, mi lesz velük ké-
sőbb?” – teszi fel a költői kér-
dést a masszázsterapeuta és 
csontkovács.

 SZUCHER ERVIN

A testedzés szükségére hívja fel a figyelmet a természetgyógyász

Sportolni folyamatosan és okosan
Szervezetünk nem a 

magas szintű teljesít-

ménysportra szüle-

tett – állítja Kelemen 

István magyarorszá-

gi természetgyógyász. 

Ennek ellenére a szak-

ember senkit nem pró-

bál 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

Kelemen szerint az ízületeket a Fennvaló nem versenysportra teremtette
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