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C r o s s  t r é n i n g
A lap egyik előző számában volt egy rövid riport a Triangolo üzletház emeleti edzőtermét működtető klub 
vezetőjéről. Gyakorló tanítványaként úgy éreztem, hogy a száraz tényeket soroló írás mögött megbúvó 
rendkívül érdekes sportemberről rajzolt képhez a magam eszközeivel hozzá kell tennem.

Hogy vagy? Jól! Majd elmúlik!
Ez a gyakran ismétlődő rövid 
párbeszéd nem egy pszichoter-
ror kurzus része, hanem önként 
vállalt, önfeledten teljesített 
kondicionáló tréning vezetője ál-
tal kezdeményezett kedély-javító 
piszkálódás. Akik már ismerik, 
rögvest kitalálják, kitől szár-
mazik a pikírt megjegyzés. Akik 
nem, nyil ván nem ettől fogják őt 
megkedvelni, pedig arra érdemes 
figura.
Ilyés Gyuláról írok. Hegynyi 
méretű, gyermeklelkű, szeretni 
való óriás. Hatdanos judós.

Hogy állunk? Három már megvan. És mire várunk?
A gyakorlatot végző éppen csak ledobja a tizenhat kilós kötélpárt, 
amit teljes erővel csapdosott a szőnyeghez karjaival kifelé körözve, 
kiegyenesedik, hogy egy mélyet szippantson, aztán kifújja és gyor-
san még egy kis friss levegő után kapkod, közben kezeit lazításként 
rázogatja, amikor elhangzik a csodálkozó kérdés. 
Mire várunk? Mire? Levegőre kérem alássan!, de csak magunkban 
zsörtölődünk, vissza senki nem szól, nem mer, no nem azért, mert 
kikapna, hiszen Gyulával huzakodni nem illik, és nem csak a ter-
mete miatt. Azért nem, mert magunktól jöttünk, a segítségét kérjük 
és várjuk és tudjuk, jobban figyel ránk, mint az édesanyánk tette 
egykor.

Ez a cross tréning fene egy találmány. Itt nincsenek páros súlyzós 
gyakorlatok, fekve nyomás virtusból, tolóckodás, húzóckodás, 
fekvőtámasz szakadásig. Van viszont TRX kötél, tekerő, gumikö-
tél meg cattlebell, amit a teremben csak gírjának becéznek. A 
könnyű eszközökkel rafinált mozdulatokat teszünk meghatározott 
szériában. A feladat kiosztásakor végigfut előttünk, hogy ez nem is 
olyan nagyon bonyolult, nem is olyan nehéz. De a következő pil-
lanatban elhangzik: és ebből hatot kérek! No, úgy már nem semmi.

A tréning vagy húsz perce tart, amikor megszólal: Eddig a bemelegí-
tés! Pedig a víz már régen kivert mindenkit. Egy-egy kimerítő gya-
korlat után mélyen a szemünkbe néz szigorúra kerekedett szemek-
kel, bele egészen a velőnkbe és megkérdezi: Minden rendben? 
Persze-persze. Nézz rám! Rendben! Egyél szőlőcukrot!  Az indokolat-
lan terhelés legkisebb jelére leállít és másik gyakorlatot ír elő. Aztán 
odajön, vár, amíg a gyakorlat elindul és beszélni kezd. Meg kérdez. 
A tanítvány az erőlködéstől megszólalni sem tud, de azzal tisztában 
van, hogy ilyenkor is tesztelve van.

Sokáig kerestem olyan testmozgást, ami nem terheli az ízületeket, 
monotóniája miatt nem unalmas, mégis megmozgatja az egész tes-
tet, minden izomcsoportot, s az sem baj, ha az edzést követő éjsza-
ka sóhajtozunk, amikor a másik oldalunkra fordulunk. Akik vele tré-
ningeznek, egy percig nem hiszik, hogy már mindent megtanultak 
tőle. Óriási kincsestára van, mert még nem volt két azonos tréning. 
Csak ő tudja, hogy egy-egy alkalommal éppen melyik izomcsoport 
erősítését célozta meg. Ő, akinek a gerincét már többször operálták, 
ő tudja a legjobban, hogy a sérült, fájós ízület gyógyításának leg-
jobb módszere, ha a környező izmokat erősítjük.

Lelkendezve mutatja, hogy az óvodás judosoknak könyvtárat alakít 
ki. Ingyen odaadja a könyveket, csak a srácok, amikor visszahozzák, 
el kell meséljék neki, mit olvastak. Minden cseppnyi tanítványa óvo-
dai jelét tudja. A gyerekekkel szigorú, de azok kimondhatatlanul lel-
kesednek érte.
Még mindig tanul. Van vagy öt diplomája, de a pszichológiában 
még úgy érezte, van tanulni valója.
Nem népszerűsíteni szeretném, csak jelenteni róla. Jelenteni, hogy 
van egy elhivatott ember, aki nagyon ért valamihez, amit ráadásul 
nagyon szeret, és megteremtette azt a formát, amivel másoknak is 
örömet tud szerezni. Csinált egy sportklubot, nem kért és nem várt 
hozzá támogatást. A sport szervezéshez ért, fantasztikus rendezvé-
nyeket tud már maga mögött. És több mint száz tanítványt.
Büszkén mesélek róla. És tudom, érzem, hogy ő is büszke ránk, a 
tanítványaira.
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