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Hogyan tudtam egy versenyre sem kijutni egy 
négyszeres világbajnok edző kezei közt?

Miért?!?! 
Remegtem az elfojtott dühtől, a könnyeim folytak, foly-

tak végig az arcomon. Tehetetlennek, gyengének és megsem-
misültnek éreztem magam. Letaglózott az az érzés, hogy már 
járni sincs erőm. Ugyanis minden egyes apró mozdulatra 
befeszült a hátam, pokoli fájdalmat sugárzott szét a testem-
ben. A test, ami eddig mindent kibírt, órák százain át edzett, 
most meg sem bírt mozdulni. Próbáltam visszagondolni rá, 
hogy jutottam ide.

Talán ott kezdődött, hogy láttam  a Yamakasi filmet 
pár hete, amiben házakról-házakra ugrálnak. Volt benne 
könnyedség és robbanékonyság, az akrobatikus vonal pe-
dig nagyon hiányzott belőlem, ezzel pedig tudtam volna 
erősíteni. Nagyon tetszett. Megnéztem minden videót er-
ről, és azt láttam, hogy van ilyen ugrálás itthon is urban 
freerunning vagy parkour néven. Közösségek, akik ezt az 
ugri-bugrit csinálják. El is mentem egy ilyen találkozójuk-
ra az Örs vezér téri IKEA parkolóba. Hihetetlen dolgokat 
láttam, pedig több éve voltam sportoló, és tudtam mit 
tudok kihozni  a  testemből. Legalábbis azt hittem, hogy 
tudom. De ne szaladjunk ennyire előre. Szóval a találkozó 
eleje: 
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A parkoló alsó falához lépcső vezetett le, ahonnan 
maga a fal kb. akkora volt, hogyha egymás vállára álltunk 
volna ketten, akkor éri el a felső ember. A délutáni fényben 
körülnéztem, és kérdőn néztem házigazdámra. 

 – Mit fogunk itt csinálni? – kérdeztem.
 – Felfutunk azon a falon – mutatott a fölénk tornyo-

suló monstrumra. 
Megpróbáltam felugrani, de messze nem értem el a pár-

kányt. Pedig éppen egy formában lévő fiatal harcművész 
voltam! A gyomrom összeszűkült, nem tudtam eldönteni, 
hogy ez most komoly-e, vagy vicc. Kétségbeesett szemei-
met látta házigazdám is. 

 – Várj, mindjárt jön egy haladó, aki jobban meg tud-
ja mutatni, mint én – gondolom próbált megnyugtatni. 

Nem sikerült megnyugodnom. A következő percek tü-
relmetlen várakozással teltek. Bennem egymást érték a kér-
dések. Tényleg lehetséges? Biztos nem. De ezt láttam a fil-
mekben is. De azok lehet, hogy trükk-felvételek voltak. 
Akkor hogyan...? Belső vívódásomat megzavarta, hogy jött 
egy nagyon laza srác, hátracsapott baseballsapkában és laza 
gatyában, aki azt mondta, hogy: „Sziasztok. Megfognád ezt 
nekem?” – kérdezte, és a kezembe nyomta a kulcsát és a mo-
bilját. Aztán olyat csinált, amit addig nem tartottam lehet-
ségesnek. Lendületet vett, majd kettőt lépett fölfelé a falon. 
Mintha valami láthatatlan lépcsőn lépdelt volna fölfelé, amit 
csak ő látott. Majd megkapaszkodott a párkányban, és fel-
húzta magát. Ilyen nincs! Fent megfordult. 
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 – Dávid mondta, most vagy itt először. Ezzel szoktuk 
kezdeni. Ádám vagyok. Van kérdés?

Nem hittem, hogy ez lehetséges. Döbbent arccal 
mondtam neki: 

 – Megmutatnád még egyszer?
Mosoly kíséretében csak annyit mondott: „Persze”. 

Leugrott  a  párkányról, kigurult, majd rám nézett, és azt 
kérdezte: „Mehet?” Bólintottam. Kerestem, hol vernek át. 
De pontosan ugyanaz történt. Három lépéssel lendületet 
vett, majd kettőt lépett  a  falon, mintha ismét megjelent 
volna a csak neki fenntartott lépcső.

 – Annyi a titok, hogy fel kell fuss a falon – mondta.
Nem hittem el, hogy hiába edzek heti 15 órát, valaki 

ilyen könnyedséggel képes valamire, ami számomra elkép-
zelhetetlen. Felgyűlt bennem a kamasz „kivagyiság”, és azt 
mondtam, ha neki megy, akkor nekem is. A döbbenetem 
most már átváltott kétségbeesett dühbe. Fújtatva nekifu-
tottam  a  falnak. Megpróbáltam megtalálni  a  láthatatlan 
lépcsőket, de egy „placcsanó” hanggal, mintha egy tojás 
kenődött volna szét, visszacsúsztam  a  falon. Meglepetten 
tapasztaltam, hogy az idegen nemhogy nem nevet ki, vagy 
figuráz ki, hanem biztat.

 – Az a baj, hogy nem hiszed el, hogy képes vagy rá, 
ezért nem futsz neki eléggé. Lásd magadat, ahogyan elé-
red a párkányt, és sokkal nagyobb energiával fuss neki.

Próbáltam. Próbáltam. Próbáltam. Újra és újra és újra. 
Mindig hiányzott kb. egy-két fejmagasság. Vagyis nagyon 
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messze voltam még. Ahogyan a sokadik próbálkozás után 
térdemre görnyedve lihegtem, és próbáltam  a  most már 
ólomsúlyú karjaimba életet lehelni, újra tanácsért folya-
modtam. 

 – Képzeld azt, hogy a párkány kicsit magasabban van. 
És próbáld elérni a magasabbat – hangzott az útbaigazítás.

Hátráltam amennyire csak tudtam, hogy a lehető legna-
gyobb lendületet vehessem. Elképzeltem, hogy a párkány ki-
csit magasabban van. Becsuktam a szemem, vettem egy mély 
levegőt, majd lassan újra kinyitottam. Innentől mindent 
lassított felvételként láttam. Hatalmas, edzésen begyakorolt 
harci kiáltással elkezdtem taposni  a  talajt. Jobb combból 
tapos, testsúlyt áthelyez, bal combból tapos, tekintet a pár-
kány fölé. Itt a fal. Ugyanúgy taposni, nem abbahagyni, nem 
abbahagyni. Ugrottam. Tapostam. Jobb combból, bal comb-
ból. Fölnyúltam, az ujjhegyem végével sikerült megérinte-
nem  a  párkányt. Ettől annyira megijedtem, hogy azonnal 
elengedtem, és újra végigcsúsztam a falon. 

Hatalmas nevetésben törtünk ki mind  a  hárman, én 
magamon nevettem,  a  többiek meg  a  reakciómon, mert 
tudták, min megyek keresztül. Amikor végre összeszed-
tem magam, és képes voltam elhinni, hogy mi történt, újra 
próbálkoztam. Vettem néhány mély levegőt, hátráltam, 
lendületet vettem, elértem  a  párkányt, és felhúztam ma-
gamat. Hihetetlen érzés volt. Percekig csak ültem ott, és 
hangosan röhögtem. Úgy éreztem, bármire képes vagyok, 
nincs lehetetlen. Szívem a fülemben dobogott, és szaporán 
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vettem a levegőt, a mosoly letörölhetetlen volt az arcomról.
 – Mutassatok még ilyeneket  –  fordultam hozzájuk 

mindenre elszánt  tekintettel. 
Mentünk is, ugráltunk játszóterek faasztalai felett, át-

vetődtünk kerítéseken, végül, miközben egy felszíni parko-
lóház spirálján másztunk fel kívülről, jött egy biztonsági őr, 
mi meg elrohantunk. Ezt jelnek vettük, hogy vessünk véget 
az estének. 

Elköszöntem tőlük, hazafelé indultam az IKEA-tól 
vissza az aluljárón. Továbbra is ott volt  a  véremben  a  le-
győzhetetlenség érzése. Imádtam ezt  a  repülés érzést, 
ami az elrugaszkodás után jött. Úgy döntöttem, még egy 
utolsó, kis repülés belefér, hiszen úgyis lépcsőn vagyok. 
Körülbelül  a  hetedik lécsőfokon megálltam. Vettem egy 
mély levegőt, a tekintetemet a lenti padlóra szegeztem, és 
elugrottam, arra összpontosítva, hogy páros lábbal, gug-
golásba érkezzek. Innentől nem tudom, mi történt. Em-
lékszem, hogy elrugaszkodtam. Arra eszméltem, a lépcsőn 
fekszem, és emberek vannak körülöttem. Nem értettem 
mit néznek, azt sem értettem, hogy miért fekszem, ezért 
felkeltem, és mindenkit megnyugtattam, minden rendben 
van, és a metró felé vettem az irányt. Ahogy utaztam haza-
felé éreztem, hogy megütöttem magam. De ez az edzések 
miatt szinte állandó állapot volt, ezért nem foglalkoztam 
vele. Ugyan éreztem, hogy ez valami más, de igyekeztem 
nem foglalkozni vele. Otthon hátrafordultam, igyekeztem 
megnézni a tükörben, mi történt, és azt láttam, hogy a bal 
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lapockám mellett van néhány dudor. Gondoltam majd 
elmúlik, voltam én már összeverve. Lefeküdtem aludni. 
Amikor másnap kinyitottam a szemem, azt éreztem, mint-
ha le lennék bénulva. Megpróbáltam felkelni, de iszonyatos 
fájdalom hasított a hátamba. Megmozgattam az ujjaimat, 
hatalmas megkönnyebbüléssel láttam, hogy azok legalább 
mozognak. Olyan volt, mintha egy fatörzs lenne a gerin-
cem helyén.

MIÉRT?! Megpróbáltam végiggondolni, hol hibáz-
tam. Ott az aluljárónál elrugaszkodtam. Lefelé néztem, 
hogy hova érkezem. Aztán sötétség, majd  a  földön fek-
szem. Hol a hiba? Visszatekertem fejben. Újra és újra. Vé-
gül belém hasított a felismerés, amitől összerándultam, és 
ettől újabb fájdalom-hullám áradt szét  testemben: Nem 
néztem fölfelé. Itt  a  mennyezet nagyon közel van, ezért 
elrugaszkodás után bevertem a  fejem, vissza pattantam, és 
elterültem a lépcsőn. A felismerés súlya alatt hívtam a gyó-
gyítómat, hogy valami történt velem, rakjon össze. Már 
törzsvendég voltam, hiszen többször össze kellett már rak-
nia. De most mindketten éreztük, hogy valami többről van 
szól. Ez egy pénteki nap volt. Azt mondta, hogy legköze-
lebb hétfőn ér rá. Nekem ez olyan volt, mintha azt mondta 
volna, hogy jövőre jön. A percek hihetetlen lassan vánszo-
rogtak. Még annyira sem tudtam felülni, hogy valamilyen 
filmet nézzek a laptopomon. 

Volt lehetőségem gondolkodni. Muszáj volt, mert 
semmi mást nem tudtam tenni.  A  sors fintora, hogy az 
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egyetlen pozíció ami nem fájt, amikor hátamon kiterülve 
néztem a plafont. Mozdulatlanul. A mozdulatlanság nem 
fájt – a testemnek nem fájt. Nekem ez volt a kínzás legma-
gasabb foka. Belül az energia majd szét vetett, de ha csak 
egy kicsit is megmozdultam, az iszonyatosan fájt. Eddig 
az volt a jó, hogyha minél többet mozogtam, most pedig 
az a jó, ha meg sem mozdulok. Ahogy egyre közelebb jött 
az esti edzés időpontja, egyre idegesebb és feszültebb let-
tem. Legszívesebben  csapkodtam volna az ágyat, de ennek 
szinte  a  gondolata is fájt. Nem mertem megírni nekik, 
hogy ma nem megyek. Ettől persze még idegesebb lettem, 
hogy lehetek ilyen. 

Próbáltam lazítani és aludni. Nem ment, de próbáltam. 
Légzés lelassít. Beszív, egy, kettő, három, négy, benntart egy 
kettő, három négy, kifúj egy, kettő, három, négy, üres egy, 
kettő, három, négy. Újra... és újra. Egyszer csak felriadtam 
egy rémálmomból. Pedig nem szoktak rémálmaim len-
ni. A kérdést nem tudtam kiverni a fejemből, az álmomból 
jött velem, ott lebegett felettem, mint Damoklész kardja:

 – Vajon mennyi ideig marad ez így? Vajon tudok-e 
majd edzeni? A csapat, akiket családomként kezeltem, akik 
befogadtak, szóba se fognak állni velem. Mi lesz velem nél-
külük? Miért kellett leugrani? Miért?!?!

Bár akkor még nem tudtam, de ezen a ponton elfogadtam, 
sose leszek versenysportoló. Helyreraktak, jól vagyok, de nem 
ugyanolyan. Néhányszor még próbálkoztam, de már soha töb-
bé nem volt bennem az a plusz, ami kiemelt volna az átlagból. 
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Felkészültem életem következő szakaszára, ami bizonyos érte-
lemben sokkal több pofont tartogatott...

Tanulságok: 

• Attól, hogy sokáig csináltam valamit, nem jelenti azt, hogy 
életem végéig csinálnom kell. 

• Attól, hogy valamit százszor csináltam, a százegyedik alka-
lommal is ugyanúgy fel kell rá készülni. 

• Mindent elveszteni nem feltétlenül rossz. 
• A legrosszabb napom idővel lehet a legjobb napom – Tony 

Robbins
• A fájdalom elkerülhetetlen, de a szenvedés választható – 

The Mother
• Ha versenysportoló lettem volna, sosem lettem volna 

előadó –, bár ezt akkor még nem tudtam. 


