
 

 

 

Eg┞ Maratoﾐ törtéﾐete 
avagy 

Találj eg┞ Iélt és szárﾐ┞ald túl! 

 

 

I. rész 

 

 

 



 

Előszó 

 

Miért is goﾐdoltaﾏ HilleﾐtyűzetHe öﾐteﾐi ezt a törtéﾐetet? 

Miﾐt ahog┞ ﾏások törtéﾐete, tapasztalata és elszáﾐtsága ﾐekeﾏ is erőt adott a kezdéshez és 
az időﾐkéﾐt fájdalﾏasaﾐ ﾐehéz pillaﾐatokHaﾐ, íg┞ Hízoﾏ Heﾐﾐe, hog┞ ez a törtéﾐet is erőt 
adhat ﾏásokﾐak a kezdéshez, újrakezdéshez, ill. a fol┞tatáshoz az élet ┗alaﾏel┞ területéﾐ. 

Az éﾐ ﾏeséﾏ a futásról szól, de ﾐeﾏ kell ﾏiﾐdeﾐkiﾐek futﾐia. Viszoﾐt úg┞ goﾐdoloﾏ, hog┞ 
ﾏiﾐdeﾐkiﾐek teﾐﾐie kell az álﾏaiért, aﾏel┞ek a ter┗ekkel Iélokká ┗álﾐak és a ﾐehézségek 
elleﾐére Hiztosaﾐ ﾏeg┗alósulﾐak a kitartás és elhi┗atottság ﾐ┞oﾏáﾐ! 

…ﾏit is jeleﾐt az alIíﾏ? 

Sokat goﾐdolkodtaﾏ azoﾐ, hog┞aﾐ is fogalﾏazhatﾐáﾏ ﾏeg rö┗ideﾐ, töﾏöreﾐ és léﾐ┞egre 
törőeﾐ azt, aﾏit az életről goﾐdolok. Terﾏészeteseﾐ futás közHeﾐ is g┞akraﾐ törteﾏ a fejeﾏ 
ezeﾐ. Keresteﾏ, forﾏáltaﾏ a sza┗akat és ┗áltoztattaﾏ a szóreﾐdet hetekeﾐ keresztül, ﾏíg 
┗égül összeállt a saját ars poetiIáﾏ, aﾏiHeﾐ ﾏiﾐdeﾐ szóﾐak ﾐag┞ jeleﾐtősége ┗aﾐ. Lássuk: 

TALÁLJ EGY CÉLT ÉS S)ÁRNYALD TÚL! 

Találj – Ne keresd, ﾐe kutasd görIsöseﾐ! Találj rá! Érezﾐi fogod, aﾏikor iﾐtuití┗ ﾏódoﾐ, 
eg┞értelﾏűeﾐ ﾏegfogalﾏazódik Heﾐﾐed, hog┞ ﾏit is szeretﾐél elérﾐi. 

egy –  Csak EGY dologra koﾐIeﾐtrálj! Ha ┗aﾐ B ter┗, az el┗oﾐhatja a fig┞elﾏet az A ter┗ről, ill. 
┗éleﾏéﾐ┞eﾏ szeriﾐt, a B ter┗ ﾏegalkotásá┗al ﾏár felﾏeﾐtjük ﾏaguﾐkat az A ter┗ 
teljesítése alól. 

Iélt – Azt goﾐdoloﾏ, hog┞ az áloﾏtól a ter┗ külöﾐHözteti ﾏeg a Iélt. Leg┞eﾐ Iélod, leg┞eﾐ 
ter┗ed, hog┞aﾐ ┗alósítod ﾏeg az álﾏaidat! 

szárﾐyald – Igeﾐ, szárﾐ┞ald, ﾏert Hárﾏil┞eﾐ ﾐehéz is a Iélhoz ┗ezető út, Hárﾏil┞eﾐ ﾐehezek a 
lépések és Hárﾏil┞eﾐ törések hátráltatﾐak, hiszek aHHaﾐ, hog┞ a Iélodat 
ﾏegközelít┗e ﾏár szárﾐ┞alﾐi fogsz. Hiszeﾐ ﾏiﾐdeﾐt ﾏegtettél, ﾏiﾐdeﾐt 
ﾏegéltél, aﾏit az utad ﾏagáHaﾐ hordozott, ﾏiﾐdeﾐ ﾐehézségeﾐ túljutottál. 
NiﾐIs ﾏás teeﾐdőd, Isak Herúgﾐi a g┞őztes gólt! 

túl – Hidd el, hog┞ ┗égül ﾐeﾏ a kitűzött Iélt fogod elérﾐi, haﾐeﾏ attól sokkal töHHet! 

 

 



Hogyaﾐ is kezdődött? 

Először sajﾐos eg┞ fájdalﾏas téﾐﾐ┞el kell kezdeﾐeﾏ. A futás előtt ﾐeﾏ sportoltaﾏ, ﾐéha 
elﾏeﾐteﾏ foIizﾐi, de ott is legiﾐkáHH a kapufát táﾏasztottaﾏ. Sőt, sajﾐálatos ﾏódoﾐ ヲヱ 
é┗eﾐ át doháﾐ┞oztaﾏ. Ez ┗olt a kiiﾐduló poﾐt. 

A ﾏaratoﾐ goﾐdolata akkor telepedett ﾏeg a fejeﾏHeﾐ, aﾏikor a ┗állalatﾐál, ahol akkoriHaﾐ 
dolgoztaﾏ, az eg┞ik igazgatóﾐk elköszöﾐése alkalﾏá┗al arra Híztatta a jeleﾐlé┗őket, - köztük 
engem is - hogy mindegy mit Isiﾐáluﾐk, de leg┞eﾐ Iéluﾐk és azért ﾏiﾐdeﾐt teg┞üﾐk ﾏeg. 
Majd íg┞ fol┞tatta: „Aﾏikor éﾐ a ﾏaratoﾐra készülteﾏ…” 

Hﾏ! Neﾏ is tudtaﾏ, hog┞ ő is futó. Ő is lefutotta a ﾏaratoﾐt? Persze, ﾏiért is ﾐe tette ┗olﾐa, 
hiszeﾐ sporteﾏHer. Taláﾐ eg┞szer ﾏajd éﾐ is… Képes leﾐﾐék éﾐ is rá? Eg┞szer ﾏajd Hiztosaﾐ. 

Ezek a goﾐdolatok jártak a fejeﾏHeﾐ és ﾏég a kö┗etkező két ﾐapoﾐ is eszeﾏHe jutottak. De 
eﾐﾐ┞i, ﾐéháﾐ┞ ha┗oﾐta fel-felHukkaﾐt ez az ÁLOM, ﾏert akkor ﾏég Isak áloﾏ ┗olt, de 
eg┞szerűHH ┗olt elhessegetﾐi, ﾏiﾐt teﾐﾐi érte ┗alaﾏit. 

Eltelt eg┞ é┗ és az áloﾏ to┗áHHra is Isak áloﾏ ﾏaradt. Neﾏ törtéﾐt seﾏﾏi, ﾏég ﾏiﾐdig 
doháﾐ┞oztaﾏ, ülteﾏ a kéﾐ┞elﾏes - é┗szakﾐak ﾏegfelelőeﾐ hű┗ös, ┗ag┞ ﾏeleg – szoHáHaﾐ és 
a kilók is elkezdtek fölkúszﾐi. Neﾏ ﾐag┞oﾐ, de lassaﾐ kezdték elérﾐi a száﾏoﾏra 
kezelhetetleﾐ kategóriát. Jó leﾐﾐe fog┞ﾐi, de igazáHól ez ﾏég határoﾐ Helül ┗aﾐ, szó┗al eg┞ – 

két ﾐap koplalás és ﾏajd leIsökkeﾐ. 

ÚjaHH é┗ kezdődött és ekkor ﾏár észre┗etteﾏ a ┗árosHaﾐ közleked┗e, hog┞ futó┗erseﾐ┞ ┗aﾐ. 
Még azt is ﾏegtudtaﾏ, hog┞ ez a Vi┗iIittá, aﾏit az akkori ﾏuﾐkaadóﾏ szpoﾐzorált. Majd 
eljött a szepteﾏHer és ┗ele eg┞ütt az ősz, aﾏikor isﾏét eg┞ futó┗erseﾐ┞He Hotlottaﾏ. Megiﾐt 
Vi┗iIittá ┗aﾐ? Tetteﾏ fel ﾏagaﾏHaﾐ a kérdést. De a Iégﾐél ﾐeﾏ is hallottaﾏ róla. Ez il┞eﾐ 
gyakori, hogy neﾏ is Isiﾐáltak ﾐag┞ hír┗erést? Biztos a ta┗aszi a szezoﾐﾐ┞itó és aﾐﾐak azért 
┗olt akkora híre. No - hála az iﾐterﾐet Isodájáﾐak - száﾐok rá ﾐéháﾐ┞ perIet, hog┞ utáﾐa 
ﾐézzek ﾏi is ez a ┗erseﾐ┞. Haﾏar eljutottaﾏ a Budapest Sportiroda ふto┗áHHiakHaﾐ BSIぶ 
oldalára, ahol kiderült, hog┞ ez az őszi ┗erseﾐ┞ ﾐeﾏ Vi┗iIittá és ezeﾐ kí┗ül is ﾐag┞oﾐ sok ┗aﾐ 
ﾏég. Már ezt is tudjuk, kapIsolgathatoﾏ to┗áHH a TV-t ┗éleﾏéﾐ┞eﾏﾏel zuhaﾐtaﾏ át a gép 
elől a kaﾐapéra a „IsodadoHoz” élé. Moﾐdaﾐoﾏ seﾏ kell, hog┞ a to┗áHHiakHaﾐ is folytattam 

káros szokásaiﾏat. 

Majd eljött ヲヰヱン tele, az üﾐﾐepek és ┗ele eg┞ütt eg┞ eﾐ┞he fogfájás. Neﾏ ┗olt ┗észes, de 
ﾐag┞oﾐ izgultaﾏ, hog┞ kiHírja jaﾐuárig. Akkor ﾏajd kéﾐ┞elﾏeseﾐ kereshetek eg┞ fogor┗ost a 
közeleﾏHeﾐ, ﾏi┗el a koráHHi ﾐag┞oﾐ tá┗ol ┗aﾐ. A sors ﾏegkeg┞elﾏezett és ﾐeﾏ lett ﾐag┞oHH 
Haj jaﾐuárig, ┗iszoﾐt to┗áHH ﾐeﾏ lehetett húzﾐi a dolgot. Isﾏerősöktől érdeklődteﾏ eg┞ jó 
fogor┗os utáﾐ, de ﾏiﾐdeﾐki Isak azt sorolta, hog┞ ho┗á ﾐe ﾏeﾐjek. NiﾐIs ﾏit teﾐﾐi, újra 
Hele┗eteﾏ ﾏagaﾏ a ┗ilágháló rejtelﾏeiHe reﾏéﾐ┞ked┗e, hátha találok a közelHeﾐ eg┞ 
sziﾏpatikus or┗ost. Íg┞ is lett! Mi┗el ﾏásra ﾐeﾏ tudtaﾏ hag┞atkozﾐi, ezért Isak a fogászatok 



┘eHoldala alapjáﾐ tudtaﾏ ┗álasztaﾐi. Aﾏi ﾏegg┞őzött, az a részletes, árakat is fel┗állaló 
leírás és az, hog┞ a lapoﾐ a reﾐdelő ﾏiﾐdeﾐ alkalﾏazottja az arIát adta a te┗ékeﾐ┞ségükhöz. 

Neﾏ Isalódtaﾏ, sőt! Óriási tudással és rutiﾐﾐal reﾐdelkező, ┗alaﾏiﾐt a ┗égteleﾐségig 
eﾏHerséges szakeﾏHerekhez kerülteﾏ. Retteﾐtőeﾐ félteﾏ az első látogatás előtt, de a 
profizﾏusuk és türelﾏük ol┞aﾐ ﾏegﾐ┞ugtató, hog┞ a kezelések ┗ége felé ﾏár rutiﾐszerűeﾐ 
jártaﾏ és azóta is reﾐdszereseﾐ járok hozzájuk. KözHeﾐ ﾏegfogalﾏazódott a goﾐdolat, hog┞ 
a ﾏuﾐkájukat taláﾐ azzal tisztelheteﾏ ﾏeg, ha ﾐeﾏ teszeﾏ töﾐkre a doháﾐ┞zással. ReﾐdHeﾐ, 
de ha nem cigizek, akkor ﾐassolﾐi fogok, de az aﾏúg┞ is súl┞os kilókat ﾐeﾏ kelleﾐe to┗áHH 
hizlalﾐi, tehát ┗alaﾏit sportolﾐi kelleﾐe. Jó, de ﾏit?  

Mi┗el KIFEJE)ETTEN LUSTA VAGYOK, ezért száﾏoﾏra óriási ﾏegterhelés leﾐﾐe elﾏeﾐﾐi eg┞ 
edző tereﾏHe, uszodáHa, ┗ag┞ sportpál┞ára, ﾏajd oﾐﾐaﾐ fáradtaﾐ ﾏég haza is kell jutﾐi. Íg┞ 
elﾏéleteﾏ szeriﾐt kizárásos alapoﾐ ﾏaradt a futás. HázHól, kertkapuﾐ ki, ﾏajd futás utáﾐ 
┗issza és He a zuhaﾐ┞ alá. Ez száﾏoﾏra ideális. Rö┗id gat┞esz, póló ┗aﾐ, ﾏár Isak eg┞ 
futóIipő kell. Mert aﾐﾐ┞ira utáﾐa ol┗astaﾏ, hog┞ a jó futóIipő ﾐag┞oﾐ foﾐtos. Ó┗atos duhaj 
lé┗éﾐ, ﾏeg akkor ﾏár ンヵ é┗e isﾏer┗e ﾏagaﾏat úg┞ goﾐdoltaﾏ, hog┞ első Heruházásﾐak elég 
lesz ┗alaﾏel┞ik sportáruház saját ﾏárkás terﾏéke ﾏoﾐd┗áﾐ, ha sokat futok, úg┞is haﾏar 
Iserélﾐi kell, de iﾐkáHH attól tartottaﾏ, hog┞ elszáll a lelkesedés és ﾐeﾏ akarok fölöslegeseﾐ 
sok péﾐzt kidoHﾐi az aHlakoﾐ. 

Szó┗al Iipő Heszerez┗e, de ┗alaﾏi ﾏég hiáﾐ┞zik. Bizoﾐ┞, ﾐekeﾏ kell eg┞ egzakt, jól Hehatárolt 
Iél. Mi is leg┞eﾐ az? Meg┗aﾐ! Aﾏiről ﾏár hallottaﾏ, a Vi┗iIittá, ez lett az első ┗erseﾐ┞eﾏ, 
ヱヰkﾏ. Ha ﾏár ┗aﾐ Iél, akkor ﾏég ﾏiﾐdig kell ┗alaﾏi. Eg┞ ter┗, hog┞ hog┞aﾐ is fogoﾏ 
ﾏeg┗alósítaﾐi. Eg┞szer futottaﾏ „┗életleﾐül” ヵ kilit, íg┞ tudtaﾏ, hog┞ arra képes ┗ag┞ok, 
kezdjük ezzel. ヲヰヱヴ FeHruár ヰΓ-éﾐ elkezdteﾏ futﾐi, fel┗értez┗e eg┞ telefoﾐos alkalﾏazással, 
hog┞ ﾏérﾐi tudjaﾏ a ﾏegtett tá┗ot és az ehhez szükséges időt. A ter┗ az ┗olt, hog┞ ﾏiﾐdeﾐ 
héteﾐ ヴ alkaloﾏﾏal futok, reﾏéﾐ┞eiﾏ szeriﾐt az adott tá┗oﾐ eg┞re joHH idő┗el ふez ﾐeﾏ 
ﾏiﾐdig sikerültぶ, ﾏajd a kö┗etkező héten +1 km-rel ﾐö┗eleﾏ a tá┗ot és íg┞ a ┗erseﾐ┞ hetéHeﾐ 
ﾏár a ヱヰ kﾏ-t is lefutoﾏ. A ter┗ ﾏűködött és eljött az első ┗erseﾐ┞, aﾏel┞ﾐek haﾐgulata 
teljeseﾐ ﾏagá┗al ragadott és itt „ﾏegpeIsételődött” a sorsoﾏ. A szíﾐes ka┗alkád, a zeﾐe, a 
Harátok, a töHHi futó és egy ember, Péter Attila (a BSI speaker-eぶ, akiﾐek leﾐdületes és 
Híztatása ﾏagá┗al ragadott. Igeﾐ, ez ﾐekeﾏ KELL! MÉG! MÉG! MÉG! Ettől a ﾐaptól 
ﾏoﾐdhatoﾏ, hog┞ igazi FUTÓ letteﾏ.  

Persze a ﾐag┞ lelkesedéseﾏ ﾏeg is Hosszulta ﾏagát. Elkö┗etteﾏ a kezdő futók egyik 

legjelleﾏzőHH hiHáját, elfutottaﾏ az elejét. Vág┞taﾏ rá, hog┞ ヵヵ perIeﾐ Helül IélHa érjek, de 
az első kiloﾏéterek száﾏoﾏra hatalﾏas teﾏpója utáﾐ a ┗ége ┗áﾐszorgás lett, elfog┞ott az 
eﾐergiáﾏ, kiﾏerülteﾏ. Aﾐﾐak azért örülök, hog┞ Hő┗eﾐ ヱ óráﾐ Helüli időt ﾏutatott a kijelző a 
Iélkapuﾐ. 

Kell, kell, ez az érzés, de ﾏi leg┞eﾐ a kö┗etkező? Kollégaﾐőﾏ, aki sziﾐtéﾐ lefutotta a ヱヰ-est 

ezen a napon felvetette, hogy szeptemberben fussunk a WizzAir-eﾐ. Azt ﾏár tudtaﾏ, hog┞ az 



21,1 km-t jeleﾐt, azaz félﾏaratoﾐ. Az első goﾐdolatoﾏ az ┗olt, ふaﾏit a szigetről kifelé sétál┗a 
és azóta seﾏ ﾏoﾐdtaﾏ ﾐekiぶ, hog┞: Úristeﾐ! Félﾏaratoﾐ! Neeee! De a lelkesedése aﾐﾐ┞ira 
ﾐag┞ ┗olt, hog┞ elgoﾐdolkodtaﾏ a sza┗ait hallgat┗a és ráHóliﾐtottaﾏ. ReﾐdHeﾐ, leg┞eﾐ 
WizzAir, fussuﾐk félﾏaratont. 

Az első Félﾏaratoﾐ 

Ez ﾏár ﾐeﾏ úri passzió, erre ﾏár tudatosaHHaﾐ kell készülﾐi, aﾏi ﾏég ﾐálaﾏ ﾏiﾐdig elég 
alaIsoﾐ┞ sziﾐteﾐ zajlott. ÚjaHH ter┗et kreáltaﾏ. Mi┗el a fol┞aﾏatos fejlődést találtaﾏ jó 
taktikáﾐak és szükségeﾏ ┗olt a ┗erseﾐ┞ek haﾐgulatára, ezért újaHH ┗erseﾐ┞ekre ﾐe┗ezteﾏ, 
ﾏiﾐdig hosszaHH és hosszaHH tá┗okra. Futottaﾏ Koﾏló doﾏHjaiﾐ a ﾐ┞ári ﾏelegHeﾐ, 
Balatoﾐfüredeﾐ éjszaka, de a ﾐ┞ár legﾐag┞oHH sport élﾏéﾐ┞e a hortoHág┞i sárdagasztás ┗olt. 
Másfél ﾐap esőzés utáﾐ a felázott szikes, zsoﾏHékos, poIsol┞ás terep ol┞aﾐ ┗olt, ﾏiﾐt ┗alaﾏi 
kiképzőpál┞a. A ﾐéhol sípIsoﾐt középig érő poIsol┞ákﾐál ┗ig┞ázﾐi kellett a Iipőre is, ﾐehog┞ 
┗alaﾏel┞ik gödör aljáﾐ ﾏarasztalja a „ﾏoIsár”. Viszoﾐt g┞öﾐ┞örű ┗olt a puszta a ﾏéﾐessel és 
a géﾏeskutakkal. A ﾏár eﾏlített speaker sza┗aira hallgat┗a ﾐeﾏ próHáltaﾏ a tóIsákat 
kikerülﾐi, seﾏ átugraﾐi. Megfogadtaﾏ a taﾐáIsát: „Lépj Hele és él┗ezd!” Él┗ezteﾏ, ﾏiﾐdeﾐ 
perIét aﾐﾐak a ヱヴ kﾏ-ﾐek és eldöﾐtötteﾏ, hog┞ jö┗őre ug┞aﾐitt, de akkor ﾏár ヲ hel┞ett ン 
kör lesz. 

Más ┗erseﾐ┞re akkor ﾏég ﾐeﾏ ﾐe┗ezteﾏ, fol┞tattaﾏ a felkészülést a szepteﾏHeri 
félﾏaratoﾐra. Futogattaﾏ, futogattaﾏ, de ┗alaﾏi ﾐiﾐIs reﾐdjéﾐ! Az eddig ja┗uló idők 
ﾏegtorpaﾐtak. Bárﾏit tetteﾏ ﾐeﾏ ja┗ult a teﾏpóﾏ. Neﾏ ┗olt ötleteﾏ, íg┞ eg┞ rutiﾐos 
ﾏaratoﾐista Haráthoz fordultaﾏ segítségért. Beszélgettüﾐk, elﾏoﾐdtaﾏ a tüﾐeteket, adott 
taﾐáIsokat, de ﾐeﾏ igazáﾐ jöttüﾐk rá a proHléﾏára. Mígﾐeﾏ elkott┞aﾐtottaﾏ, hog┞ zeﾐét 
hallgatok futás közHeﾐ. Ő eg┞Hől rá┗ágta, hog┞ ez a goﾐd, ﾏert a zeﾐe ritﾏusa föl┗iszi a 
pulzust és elfutoﾏ az elejét. Ja┗asolta, hog┞ fussak zeﾐe ﾐélkül. Megfogadtaﾏ a taﾐáIsát, de 
a kö┗etkező edzéseﾐ furIsa érzés ┗olt kilépﾐi a kapuﾐ. Hallottaﾏ a zajokat és ﾐeﾏ ü┗öltött a 
zeﾐe a füleﾏHe. Először szokatlaﾐ ┗olt, de kH. ヲ kﾏ utáﾐ ﾏár fel seﾏ tűﾐt. Még a kö┗etkező 
alkaloﾏﾏal is furIsa ┗olt íg┞ ﾐekiiﾐdulﾐi, de haﾏar elfelejtetteﾏ a zeﾐe hiáﾐ┞át és elkezdteﾏ 
joHHaﾐ „hallaﾐi” a saját goﾐdolataiﾏat is. Terﾏészeteseﾐ igaza ┗olt! Rohaﾏosaﾐ ja┗ulﾐi 
kezdett a teﾏpóﾏ és ﾐeﾏ Isak az első kﾏ-eken. 

 A ﾐag┞ lelkesedéseﾏHeﾐ elkö┗etteﾏ eg┞ újaHH hiHát! Eg┞ hű┗öseHH ﾐ┞ári estéﾐ érezteﾏ 
ﾏagaﾏHaﾐ az erőt és az elszáﾐtságot, íg┞ az azﾐapra ter┗ezett ヱヵ kﾏ hel┞ett ﾏeﾐet közHeﾐ 
úg┞ döﾐtötteﾏ, leg┞eﾐ ヲヱ,ヱ. Aﾐﾐ┞ira jól ﾏeﾐt, hog┞ titkoﾐ elkezdteﾏ reﾏéﾐ┞kedﾐi a ヲ óra 
alatti időHeﾐ is. Neﾏ jött össze, de ﾏiﾐt későHH kiderült ez ┗olt a kiseHHik Haj. KH. ヲ héttel 
későHH újra ﾏegpróHáltaﾏ a félﾏarIsit, de ekkor ﾏár kifejezetteﾐ ヲh alatti időt akartaﾏ, de 
ﾏegiﾐt ﾐeﾏ sikerült. JoHH lett, ﾏiﾐt az első, de ﾏég ﾏiﾐdig fölötte. Neﾏ hag┞ott ﾐ┞ugodﾐi a 

goﾐdolat és ﾏég kétszer lefutottaﾏ ezt a tá┗ot. Az utóHHi két alkaloﾏﾏal sikerült ヱ-essel 

kezdődő eredﾏéﾐ┞t elérﾐi. A ﾐag┞ „sietség” és őrült kﾏ g┞űjtés ﾏásik oka eg┞ külöﾐleges 
┗erseﾐ┞ ┗olt. Az eg┞ik sportszer g┞ártó hirdetett eg┞ kihí┗ást. Az alkalﾏazásukkal regisztrálók 
közül az első ヲヰヰ fő, aki ン hét alatt a legtöHH kilit g┞űjti össze, részt ┗ehet eg┞ páros ┗áltó 



┗erseﾐ┞eﾐ, a reptér kifutópál┞ájáﾐ. TöHH seﾏ kellett ﾐekeﾏ, regisztráltaﾏ és elkezdteﾏ 
┗adul g┞űjteﾐi az ezreket. Pároﾏ ﾐeﾏ ┗olt, de a kiírás szeriﾐt ﾏajd doH a gép ┗alakit. Jött az 
e-ﾏail, Hekerülteﾏ, ﾏajd újaHH e-ﾏail a „pároﾏ” adatai┗al. Fel┗ettük a kapIsolatot és ez lett 
az igazi Beginning of a beautiful friendship. Eg┞ ol┞aﾐ láﾐ┞t „sorsolt ﾏelléﾏ a gép”, aki 
aﾏellett, hog┞ elhi┗atott futó, ﾏegérti és elfogadja az összes hül┞eségeﾏet és a reptéri futás 
óta ﾏelletteﾏ ┗aﾐ ┗égig a „ﾏaratoﾐi útoﾐ”. Aﾏit ezútoﾐ is köszöﾐök ﾐeki! 

A félﾏaratoﾐi proHléﾏa ┗iszoﾐt azoﾐ a Hizoﾐ┞os szepteﾏHeri ┗erseﾐ┞eﾐ jeleﾐtkezett, de 
akkor ﾏég ﾐeﾏ fogtaﾏ fel ﾏit tetteﾏ. Eljött a ┗erseﾐ┞ ﾐapja, ﾏagaHiztosaﾐ álltaﾏ rajthoz, 
ﾏi┗el ﾏár koráHHaﾐ ﾏegHizoﾐ┞osodtaﾏ róla, hog┞ tudok két óra alatt félﾏaratoﾐt futﾐi, ez 
ﾏost is ﾏegtörtéﾐt. Éreﾏ a ﾐ┞akHa és eﾐﾐ┞i. Fura! Hol ﾏarad a Vi┗iﾐ tapasztalt öröﾏﾏáﾏor 
és sikerélﾏéﾐ┞? Eg┞ hóﾐappal későHH ez is kiderült. 

Az első ン0-as 

NiﾐIs ﾏás hátra, ﾏiﾐt előre alapoﾐ a félﾏaratoﾐ utáﾐ ﾏi kö┗etkezhet? Igeﾐ, éﾐ is úg┞ 
goﾐdoltaﾏ, hog┞ a ﾏaratoﾐ. ヱ hóﾐap ┗aﾐ ﾏég addig, találtaﾏ is eg┞ ヴ hetes ﾏaratoﾐra 
felkészítő edzéster┗et és úg┞ goﾐdoltaﾏ, hog┞ ez ﾏeﾐﾐi fog. De szereﾐIsére a Harátaiﾏ 
ﾏásképp látták és leHeszéltek róla. Igazuk ┗olt, ﾐeﾏ kell azt elsietﾐi. De a tétet eﾏelﾐi kell és 
a ┗erseﾐ┞ haﾐgulatára is szükségeﾏ ┗aﾐ. Még szereﾐIse, hog┞ ┗olt eg┞ ンヰ kﾏ-es tá┗ is a 
SPAR-on. Beneveztem, hiszeﾐ ez „Isak” Γ kili┗el töHH, ﾏiﾐt az eddigi leghosszaHH. Találtaﾏ 
hozzá edzéster┗et, aﾏiHeﾐ a leghosszaHH eg┞ ヲヵ kﾏ-es futás ┗olt. Ezt szépeﾐ ┗égigIsiﾐáltaﾏ 
és jöhetett az isﾏeretleﾐ ンヰ-as. Elhaﾐgzott a dudaszó és eliﾐdultuﾐk. Miﾐdeﾐ jól ﾏeﾐt ヲΑ kﾏ-

ig, majd jöttek a ﾐegatí┗ goﾐdolatok: Miért Isiﾐáloﾏ éﾐ ezt? Hol ┗aﾐ a legközeleHHi Husz, aﾏi 
┗issza┗isz a Iélig, a koIsihoz? Feladoﾏ. Miﾐt utóHH kiderült ez lehetett az úﾐ. Maratoﾐi fal, 
aﾏi az utadHa áll és át kell törﾐi, le kell küzdeﾐi és to┗áHHﾏeﾐﾐi, akárﾏeﾐﾐ┞ire fáradt ┗ag┞ 
és Hárhog┞ is fáj. Már ﾐeﾏ tudoﾏ poﾐtosaﾐ ﾏi leﾐdített to┗áHH. Taláﾐ az, hog┞ elkezdteﾏ 
száﾏolﾐi a lépéseket, ┗ag┞ ﾏiﾐdig Isak a kö┗etkező frissítőpoﾐt ┗olt a Iél, esetleg az, hog┞ 
HeIsteleﾐﾐek tartaﾐáﾏ, ha sétál┗a érﾐék He és a sétáért kapﾐék érﾏet. Már ﾐeﾏ tudoﾏ, de 
szereﾐIsére sikerült. Az téﾐ┞, hog┞ a drukkoló ﾐézők ﾐag┞oﾐ sokat segítettek és segíteﾐek 
ﾏiﾐdeﾐ ┗erseﾐ┞eﾐ. A ┗erseﾐ┞ Hefutója a ﾏaratoﾐi Iélkapu┗al ﾏegeg┞ezett, ahol ﾏég a rajt 
előtt láttaﾏ az utolsó ヱヰヰ ﾏétert jelző ﾏoliﾐót, rajta a felirattal „MIND HŐSÖK VAGYTOK” 
Ekkor ﾏég ﾐeﾏ tudtaﾏ ez ﾏit jeleﾐt. Ezeﾐ a ┗erseﾐ┞eﾐ is ┗olt eg┞ ン óra alatti áloﾏidő, de 
ﾏár a ┗ége előtt láttaﾏ, hog┞ ez ﾐeﾏ fog sikerülﾐi. Beletörődteﾏ, fáradt ┗oltaﾏ, ﾏár ﾐeﾏ 
akartaﾏ ﾏást, Isak ┗alahog┞ IélHa érﾐi. …és ekkor eljött az utolsó kaﾐ┞ar, ahol a töﾏeg ﾏár 
őrjöﾐg, kiaHál, tapsol és ü┗ölt a zeﾐe. Befordulok, ﾏég pár ﾏéter, átfutok a felirat alatt és 
akkor ┗alaﾏi ol┞aﾐ dolog törtéﾐik, aﾏire eg┞általáﾐ ﾐeﾏ száﾏítottaﾏ. Leírhatatlaﾐ! Azoﾐ a 
ponton, a felirat alatt az ag┞aﾏ kikapIsolt, a töﾏeg Isak eg┞ ﾐag┞ ka┗argó ﾏassza, a haﾐgok 
eg┞ óriási ﾏorajlásHaﾐ fol┞ﾐak össze, ﾐeﾏ érzékeleﾏ a kül┗ilágot, Isak azt fogtaﾏ föl, hog┞ 
Harátaiﾏ a ﾐe┗eﾏet kiált┗a Híztatﾐak. A láHaﾏ ﾏég ┗isz, de fogalﾏaﾏ siﾐIs hog┞aﾐ. Fáradt 

┗ag┞ok, izzadt, kifaIsart, HegörIsölt a joHH láHaﾏ az utolsó ﾏéterekeﾐ, de ﾏégis Helülről azt 
érzeﾏ, hog┞ ┗ig┞orgok és ﾐeﾏ tudoﾏ, ﾐeﾏ akaroﾏ aHHahag┞ﾐi. „HŐS” letteﾏ! Eufória? 



Taláﾐ ez lehet az? Neﾏ tudoﾏ poﾐtosaﾐ, de ez utáﾐ jötteﾏ rá, hog┞ ﾏit hag┞taﾏ ki azzal, 

hog┞ ┗erseﾐ┞ előtt lefutottaﾏ a félﾏaratoﾐt. Másrészt, ha ezt érezteﾏ ンヰ utáﾐ, akkor ﾏil┞eﾐ 
lesz a ヴヲ,ヲ ┗ége? Már izgatottaﾐ ┗ároﾏ. Biztos, hog┞ ﾏég fáradtaHH és ﾏég elIsigázottaHH 
leszek, de reﾏéleﾏ ez az érzés is aráﾐ┞os ﾏértékHeﾐ ﾐö┗ekedﾐi fog! ;) 

Még ﾏielőtt to┗áHHﾏeﾐﾐéﾐk, eg┞ hetet ugorjuﾐk ┗issza! ヲヰヱ4. októHer ヰ6-áﾐ át┗etteﾏ a 
┗erseﾐ┞ rajtszáﾏát és a hozzá tartozó rajtIsoﾏagot, aﾏiHeﾐ ott ┗olt a Spuri Magaziﾐ 
külöﾐszáﾏa is. Aﾏikor hazaérteﾏ goﾐdoltaﾏ átlapozoﾏ. Ol┞aﾐ leHiliﾐIselő és főleg iﾐspiráló 
törtéﾐeteket tartalﾏazott, ﾏiﾐt KoIsis Árpád ふBSI üg┞┗ezetőぶ A Maratoﾐ és éﾐ Iíﾏű írása. 
Végigol┗astaﾏ és ﾏire a ┗égére érteﾏ eldöﾐtötteﾏ, hog┞ ヲヰヱヵ. októHer ヱヱ-éﾐ odaállok a 
ヴヲヱΓヵ ﾏéter rajt┗oﾐalához. 

A futás ﾏagáﾐyos sport leﾐﾐe? 

Eg┞ óriási élﾏéﾐﾐ┞el gazdagaHHaﾐ ┗ártaﾏ az é┗ utolsó ┗erseﾐ┞ét. Siófok, Balatoﾐ és eg┞ 
újaHH félﾏaratoﾐ. Szeretﾐék PB-t ふPersoﾐal Bestぶ futﾐi, ﾏegja┗ítaﾐi a saját legjoHH időﾏet, 
azaz 1:45-öﾐ Helül kerülﾐi. Láss Isodát! Sikerült! Mi az, hog┞ sikerült??? Eg┞éﾐi űridő! ヱ:ヴヱ:ヲヱ 
De ﾐeﾏ eg┞éﾐi teljesítﾏéﾐ┞! Moﾐdják sokaﾐ, hog┞ a futás ﾏagáﾐ┞os sport. Terﾏészeteseﾐ 
g┞akraﾐ ┗aﾐﾐak ﾏagáﾐ┞os, uﾐalﾏas edzések. De ezeﾐ a ┗erseﾐ┞eﾐ a futók által jól isﾏert 
jeleﾐség törtéﾐt. Eg┞ futótárssal szótlaﾐul haladtuﾐk eg┞ﾏás ﾏellett 3-4 km-eﾐ át, ﾏajd 
elkezdtüﾐk Heszélgetﾐi. Megfelelőﾐek találtuk a közös teﾏpót és íg┞ „húztuk” eg┞ﾏást a 
Iélig, jelleﾏzőeﾐ ő eﾐgeﾏ. Miﾐdketteﾐ a saját ┗erseﾐ┞üﾐket futottuk, a saját óráﾐkat akartuk 
leg┞őzﾐi, de ﾏégis ┗olt ott ┗alaki, aki ﾏiatt ez a futás ﾐeﾏ ┗olt ﾏagáﾐ┞os és a puszta 
jeleﾐléte erőt adott ahhoz, hog┞ jó eredﾏéﾐﾐ┞el és élﾏéﾐﾐ┞el térjüﾐk haza. 

Még eg┞ koráHHi ﾐ┞ári estéﾐ edzésHől hazatér┗e az utIáﾐk sarki háza előtt ﾏegláttaﾏ eg┞ 
futóeﾏHert, aki ﾏár éppeﾐ ﾐ┞újtotta izﾏait. Ő is futó és szoﾏszéd. De jó! Goﾐdoltaﾏ 
üd┗özlöﾏ és ﾏegszólítottaﾏ. Jól elHeszélgettüﾐk ┗ele, aki aﾐﾐ┞ira szeréﾐ┞, hog┞ Isak a 
későHHi Heszélgetéseiﾐk soráﾐ derült ki száﾏoﾏra, hog┞ ﾏil┞eﾐ ﾐag┞ eﾏHer Ő, a szó 
legpozití┗aHH értelﾏéHeﾐ. Reﾐgeteg taﾐáIsot és ﾏoti┗áIiót kaptaﾏ és kapok tőle. A sikerei 
ﾏögött rejlő Iéltudatossága, elszáﾐtsága és kitartása példaértékű száﾏoﾏra. 

Míﾐusz 7 fokbaﾐ izzadﾐi? Hidd el lehetséges! 

Elkezdődtek a ki┗álasztott edzéster┗ szeriﾐti futásaiﾏ. KH. ﾏiﾐdeﾐ ﾏásodik ﾐap kell Isak 
edzeni, ami kivitelezhető ﾏuﾐka és eg┞éH elfoglaltságok ﾏellett is. Beköszöﾐtött a tél és ┗ele 
eg┞ütt a hideg is. A ha┗azás aﾐﾐ┞ira ﾏár ﾐeﾏ ┗olt jelleﾏző. Összeseﾐ eg┞ alkaloﾏﾏal tudtaﾏ 
ﾏegejteﾐi az aﾐﾐ┞ira ┗ág┞ott ropogós, friss hóHaﾐ futást. Viszoﾐt ┗olt aﾐﾐál töHH óﾐos eső, 
jeges szél és ﾏíﾐuszok, aﾏikor iszoﾐ┞úaﾐ ﾐehéz felkelﾐi a fotelHől és eliﾐdulﾐi. Kiﾐﾐ hideg 
┗aﾐ, sötét és a szél is fúj. Viszoﾐt il┞eﾐkor kell erőt ┗eﾐﾐi ﾏaguﾐkoﾐ, ﾏert a téli állóképesség 
ﾐö┗elő és sziﾐteﾐ tartó edzések ﾐélkül ta┗asszal lehetﾐe kezdeﾐi az egészet elölről. Apró 
trükkökkel persze köﾐﾐ┞íteﾐi lehet a dolgot, ﾏiﾐt pl. a ruházat előkészítése, ﾐehog┞ 
keresgélés közHeﾐ ﾏeggoﾐdoljuk ﾏaguﾐkat! Miﾐdeﾐ kezdet ﾐehéz, íg┞ száﾏoﾏra az ajtóﾐ 
kilépﾐi a legﾐehezeHH. Ha ez ﾏegtörtéﾐt, akkor ┗iszoﾐt az időjárási körülﾏéﾐ┞ek eléggé 



ﾏoti┗álóak tudﾐak leﾐﾐi. Eg┞részt, ha futsz, ﾐeﾏ fázol, ﾏásrészt, ha g┞orsaﾐ futsz, haﾏaraHH 
Heállhatsz a forró zuhaﾐ┞ alá.  

A futás jubileuﾏi éve 

Ez az é┗ a külöﾐleges ┗erseﾐ┞ek é┗e lett. Miﾐdez feHruárHaﾐ kezdődött Kaposvár dombjain 

eg┞ igazáﾐ jó haﾐgulatú, Isaládias, áﾏ profi szer┗ezésű ┗erseﾐﾐ┞el. Keﾏéﾐ┞, hosszú 
eﾏelkedőkkel, de ﾏi is lehetﾐe joHH felkészülési hel┞szíﾐ eg┞ ﾏagaﾏfajta sík┗idéki futóﾐak. 
Majd kö┗etkezett Úri, sziﾐtéﾐ újaHH eﾏelkedőkkel és eg┞ új Harátsággal. Eg┞ futótárssal kH. 
ヵヰヰ ﾏéter utáﾐ kezdtüﾐk el Heszélgetﾐi és segíteﾐi eg┞ﾏást ezeﾐ a futaﾏoﾐ. Azóta is tartjuk 
a kapIsolatot és találkozuﾐk ┗erseﾐ┞ekeﾐ. Megosztjuk a tapasztalataiﾐkat eg┞ﾏással 
┗erseﾐ┞ekről, edzésekről. 

Indul a szezon a Balatonon 

Nem, nem a hajózási, sőt ﾐeﾏ is a straﾐd és ﾐeﾏ is feszti┗ál. Vag┞ ﾏégis? Futószezoﾐ, ┗ag┞ 
akár ヴ ﾐapos futófeszti┗álﾐak is ﾐe┗ezhetjük. Eg┞ újaHH félﾏaratoﾐ a ﾏár ﾏegszokott profi 
szer┗ezés és a ┗égéﾐ plusz ヱヰヰ ﾏéter, aﾏi ol┞aﾐ ﾏeredek, hog┞ Isak ﾐag┞oﾐ apró lépésekkel 

lehet följutﾐi rá. De eﾐﾐek köszöﾐhetőeﾐ az érzés isﾏét ﾏeg┗aﾐ. De itt ﾏegisﾏerteﾏ eg┞ 
ﾏásik érzést is eg┞ rutiﾐtalaﾐ hiHáﾐak köszöﾐhetőeﾐ. Ne ┗erseﾐ┞eﾐ próHálj ki új dolgokat! 
Tartja a ﾏoﾐdás. Persze éﾐ ﾏegtetteﾏ, eg┞ száﾏoﾏra isﾏeretleﾐ eﾐergia gél forﾏájáHaﾐ. 
Eﾐﾐek kö┗etkezﾏéﾐ┞e ﾏég töHH eﾐergia ┗eszteség, a szájpadlásra tapadt zselé és a 
kö┗etkező frissítőpoﾐtig ┗égigszeﾐ┗edett kﾏ lett. 

Az idei é┗ ter┗ei közt szerepel ﾐéháﾐ┞ ﾏag┞arországi ﾐe┗ezetes poﾐt ﾏegfutása. Il┞eﾐ ┗olt a 
VeleﾐIei tó kör is. Eg┞ újaHH kezdő hiHa, elfutott első ヱヰ-es, eg┞ kikötődött Iipőfűző – ilyen 

addig se és azóta seﾏ törtéﾐt ┗eleﾏ - ﾏajd kiﾏerülés és a ┗ége szeﾐ┗edés. De Hefejezteﾏ, 
ﾐeﾏ adtaﾏ fel és körHefutottaﾏ a harﾏadik legﾐag┞oHH ﾏag┞ar ta┗at. 

Eg┞ kör Hezárul. Eltelt eg┞ é┗ és újra Vi┗iIittá. Persze to┗áHH eﾏeleﾏ a tétet és ﾏi┗el itt ﾐiﾐIs 
ﾏaratoﾐ, ezért lefutoﾏ az összes tá┗ot. ヲヱ,ヱ +ヱヰ + Α, köztük ﾏásfél órás szüﾐetekkel, isﾏét 
Isodás Harátok és faﾐtasztikus élﾏéﾐ┞!  

Majd jöttek a ┗ereseg┞házi körök. Nag┞oﾐ jó ┗erseﾐ┞ ┗olt és ettől a ﾐaptól kezd┗e 
eliﾐdítottuﾐk eg┞ hag┞oﾏáﾐ┞t a ﾏaratoﾐi utaﾏat kísérő társaﾏﾏal: a IélHa érkezés utáﾐ 
azoﾐﾐal Cola kell! Cukros, káros, de isteﾐi ﾐedű!  

Iraﾏfutó letteﾏ  

Újra Keszthel┞eﾐ futuﾐk, de ﾏost külöﾐleges szerepet kaptaﾏ iraﾏfutó lehetteﾏ. Az a futó, 
aki garaﾐtáltaﾐ a ┗állalt – jelen esetben 1:58-as – időt futja. Külöﾐleges élﾏéﾐ┞ ┗olt 
ﾏegtapasztalﾐi azt a Hizalﾏat, aﾏi┗el a futótársak feléﾏ fordultak. Főleg a láﾐ┞ok, akik ﾏár 
az első perIHeﾐ kiszúrtak a töﾏegHől és, azóta is ápoljuk a kapcsolatot. Igyekeztem minden 

tudásoﾏﾏal őket „szolgálﾐi”. Felelősﾐek érezteﾏ ﾏagaﾏ értük, de eﾏellett óriási öröﾏ ┗olt 
a tá┗ot a kis Isapatoﾏﾏal teljesíteﾐi. G┞akraﾐ ┗isszafogﾐi és lassaHH teﾏpóra kérﾐi, ill. 



eseteﾐkéﾐt Híztatﾐi őket. Csodálatos ┗olt a IélHa érkezﾐi ┗elük és részese leﾐﾐi az 
öröﾏükﾐek! Mert a siker az ö┗ék! Megküzdöttek érte HeIsülettel! 
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Azaz ヱヰヱヴ ﾏéter. Biztosaﾐ ﾏiﾐdeﾐki tudja, ﾏit is jeleﾐt ez. Igeﾐ, ez ﾐeﾏ a tá┗ hossza, ez a 
Iél┗oﾐal teﾐgersziﾐt feletti ﾏagassága. Il┞eﾐ Isak eg┞ ┗aﾐ kishazáﾐkHaﾐ, a Kékes. A HEGY! Íg┞ 
Isupa ﾐag┞Hetű┗el, ﾏert kijár ﾐeki a tisztelet. Megfelelő alázattal hozzááll┗a ┗iszoﾐt 
ﾏegjutalﾏaz. Eﾐgeﾏ eg┞ szuper időeredﾏéﾐﾐ┞el és eg┞ ﾐeﾏ ter┗ezett elté┗edésﾐek 
köszöﾐhető kiráﾐdulással ajáﾐdékozott ﾏeg. Úg┞ goﾐdoloﾏ az élet ﾏiﾐdeﾐ területéﾐ foﾐtos 
a tisztelet! Leg┞eﾐ az akadál┞ eg┞ heg┞, fol┞ó, állat, ┗ag┞ eg┞ ﾏásik eﾏHer. Ne akarjuk 
eltaposﾐi! BeIsülettel küzdjüﾐk ﾏeg ┗ele! 

Délibáb 

KoIkázat ﾐélkül ﾐiﾐIs üzlet! Az eg┞ﾏást kö┗ető ﾐég┞ é┗szakHaﾐ futott félﾏaratoﾐok utáﾐ 
járó érﾏet a ta┗al┞i legﾐag┞oHH futóélﾏéﾐ┞eﾏ hel┞szíﾐéﾐ, a HortoHág┞oﾐ szeretteﾏ ┗olﾐa 
ﾏegkapﾐi, ezért a ﾐ┞ári Hp-i ┗erseﾐ┞t kihag┞taﾏ. Aﾏi ﾏagáHaﾐ hordozta az ﾐulláról kezdés 
lehetőségét, ﾏi┗el ha ┗alaﾏi okﾐál fog┗a ﾐeﾏ jutok el a ┗erseﾐ┞re, ┗ag┞ ﾐeﾏ teljesíteﾏ a 
tá┗ot, akkor a ﾐ┞ári etap teljesítésére ﾐiﾐIs töHH lehetőség. Neﾏ jött közHe seﾏﾏi és 
hi┗atalosaﾐ is Félﾏaratoﾐ Máﾐiás letteﾏ. Lehet, hog┞ őrület ez a futási szeﾐ┗edél┞, de 
ﾏegﾐ┞ugtató, hog┞ ┗aﾐﾐak Iiﾐkostársak!  A rajtﾐál toporog┗a futótársaﾏ elﾏoﾐdta, hog┞ 
azoﾐ goﾐdolkodik, hog┞ ﾐo┗eﾏHerHeﾐ az é┗záró ┗erseﾐ┞eﾐ ﾏiﾐdkét ﾐap ﾏiﾐdeﾐ tá┗jára 
ﾐe┗ezﾐi kelleﾐe. Elárultaﾏ ﾐeki, hog┞ éﾐ is íg┞ goﾐdoloﾏ. Beﾐe┗eztüﾐk.  

Nem tervezett verseny 

Az egyik versenyre csak azért ﾏeﾐteﾏ el, hog┞ Harátokkal találkozzak. Persze véletleﾐül  

┗olt ﾐálaﾏ Iipő is, Hetart┗a eg┞ik futótársuﾐk ﾏoﾐdását: „A futóIipő legyeﾐ veled!” Erre a 

hét┗égére ┗olt eg┞ ヲヱ kilis edzéseﾏ és ┗égül úg┞ goﾐdoltaﾏ, hog┞ ﾏiért fussak otthoﾐ 
ﾏagaﾏHaﾐ, ha itt a Harátaiﾏﾏal is futhatok. De jött a hír, ﾐe┗ezﾐi ﾏár ﾐeﾏ lehet. 
Rajtszáﾏot átíratﾐi? Azt seﾏ. Felpörögteﾏ, ﾏost ﾏár futﾐoﾏ kell! De rajtszáﾏ ﾐélkül ﾐeﾏ 
ﾏeg┞. Végül az utolsó pillaﾐatHaﾐ eg┞ újaHH Isodás eﾏHeri tett kisegített és az eg┞ik 
szer┗ező láﾐ┞ a kezeﾏHe ﾐ┞oﾏott eg┞ rajtszáﾏot, íg┞ ヲ perIIel a start előtt Heállhattaﾏ a 
rajtzóﾐáHa. A ┗erseﾐ┞ ┗égéﾐ is találkoztuﾐk és elképesztő ┗olt látﾐi, ahog┞ ő is örül az 
öröﾏöﾏﾐek. 

Már eﾏlítetteﾏ, hog┞ kereseﾏ az érdekes hel┞szíﾐeket. Erre az é┗re két újaHHat is találtaﾏ. 
Pakson, az Atoﾏerőﾏű területéﾐ, ill. a Hungaroringen is ┗olt alkalﾏaﾏ ﾏegteﾐﾐi két kört. 
Jártaﾏ ﾏár kiﾐﾐ autó┗erseﾐ┞eﾐ, de il┞eﾐ közelről ﾏég soha ﾐeﾏ láttaﾏ a pál┞át és a 
Ho┝utIát. Csodálatos élﾏéﾐ┞ ┗olt az apró részleteket felfedezﾐi, aﾏel┞ek a TV-ﾐ keresztül 
ﾐeﾏ érzékelhetőek. Neﾏ ┗olt jeleﾐ eg┞ Fヱ-es autó seﾏ, hog┞ összeﾏérjük a tudásuﾐkat, de 
goﾐdoloﾏ, ﾏiﾐdeﾐki Hátraﾐ ﾏerﾐe fogadﾐi a g┞őztesre! ;ぶ 



Álljuﾐk ﾏeg egy szóra! 

Gondolta eg┞ Isúﾐ┞a, gonosz ┗írus, fertőzés, ┗ag┞ HaIi és eg┞ hétre kidőlteﾏ. ヱヰ é┗e ﾐeﾏ 
voltam ilyen beteg. Teltek a ﾐapok, ﾐeﾏ ja┗ultaﾏ és aggasztott, ﾏikéﾐt fogoﾏ pótolﾐi az 
edzéseket. Eg┞re töHH ﾏarad ki és eg┞re töHH kﾏ halﾏozódik, aﾏit He kell pótolﾐi. Végül az 
or┗oslás Isodája és az aﾐtiHiotikuﾏ ﾏegtette a hatását. Megg┞óg┞ultaﾏ, de ﾏár Isak ヲ hét 
┗aﾐ a kö┗etkező ┗erseﾐ┞ig. A peﾐzuﾏokat Hehoztaﾏ, de kiﾏaradt eg┞ ter┗ezett ンヵ kilis 
hosszú futás és rádöHHeﾐteﾏ, hog┞ a kö┗etkező hetek ┗erseﾐ┞ei ﾏiatt ezt ﾏár ﾐeﾏ tudoﾏ 
Hepótolﾐi. Reﾏéleﾏ ﾐeﾏ ezeﾐ fog ﾏúlﾐi a ┗asárﾐapi tá┗ teljesítése, ﾏi┗el az eddigi 
leghosszaHH futásoﾏ ンヲ,ヲ kﾏ ┗olt. 

„Itt vaﾐ az ősz, itt vaﾐ újra” 

 Isﾏét Hezárult eg┞ kör és eljött a szepteﾏHeri félﾏaratoﾐ. Eg┞ é┗ telt el az első hi┗atalos 

il┞eﾐ tá┗ú ┗erseﾐ┞eﾏ óta. Futás közHeﾐ öröﾏﾏel goﾐdoltaﾏ arra, hog┞ ﾏil┞eﾐ jó, hog┞ 
ta┗al┞ téleﾐ ﾐeﾏ hag┞taﾏ aHHa, hog┞ ┗égigfutottaﾏ ezt az eg┞ é┗et és ﾏost isﾏét itt lehetek 
a sok-sok ezer futó között, Harátokkal, isﾏerősökkel és futóIiﾏHorákkal. Meﾐﾐ┞i élﾏéﾐ┞t, 
sikert, öﾐHizalﾏat és ﾏagaHiztosságot adott eddig is a futás. Voltak és ┗aﾐﾐak persze ﾐehéz 
ﾐapok is. Aﾏikor ﾐiﾐIs ked┗e eliﾐdulﾐi az eﾏHerﾐek, ﾏert ﾏeleg ┗aﾐ ┗ag┞, ﾏert hideg. Fúj a 
szél, ┗ag┞ esik az eső. Mert fáradt ┗ag┞, ﾏert rossz ﾐapod ┗olt, ﾏert késő ┗aﾐ, ﾏert koráﾐ 
kell kelﾐi. De hidd el, ha il┞eﾐkor is ┗eszed a fáradtságot és ﾏegteszed azt a kis lépést, aﾏi a 
Iéljaid eléréséhez szükséges, akkor sikerülﾐi fog! Sokszor ﾐeﾏ köﾐﾐ┞ű, sőt kifejezetteﾐ 
ﾐehéz, de ﾐeﾏ szaHad feladﾐi! Ha ﾐeﾏ jöﾐ össze elsőre, akkor is ﾐ┞ugodtaﾐ hajthatod 
áloﾏra a fejed tud┗a, hog┞ te ﾏiﾐdeﾐt ﾏegtettél. De ha ﾏarad eg┞ szeﾏerﾐ┞i kétség is 
Heﾐﾐed, hog┞ ﾏi lett ┗olﾐa ha…  Ha akkor ezt, ┗ag┞ azt ﾏegtetteﾏ ┗olﾐa, akkor seﾐki ﾏásra 
ﾐeﾏ haragudhatsz, Isak ﾏagadra. Ne lég┞ haragHa ﾏagaddal! Tedd ﾏeg az első lépést! Majd 
a ﾏásodikat, hiszeﾐ eg┞ lépést ﾏár ﾏegtettél és Isak ﾏeg kell isﾏételﾐi. Már tudod, hog┞ 
képes ┗ag┞ rá! A harﾏadik pedig az előző kettőﾐek Isak a fele! Hog┞ﾐe ﾏeﾐﾐe!  A napi 

edzések soráﾐ sokszor előfordult, hog┞ eliﾐdultaﾏ ug┞aﾐ, de ﾐeﾏ ┗olt ked┗eﾏ a futáshoz. 
Il┞eﾐkor ﾏég ﾐehezeHH ┗olt eg┞-eg┞ utIáﾐál to┗áHHﾏeﾐﾐi és ﾐeﾏ Hekaﾐ┞arodﾐi a haza 
┗ezető útra. Itt is és aﾏikor a kaﾐ┞arok ﾐag┞oHH í┗ét, ill. az utIák eﾏelkedőseHH részét 
┗álasztottaﾏ ﾏiﾐdig az járt a fejeﾏHeﾐ, hog┞ ezt a plusz ﾐéháﾐ┞ ﾏétert és ezt a plusz 
sziﾐtkülöﾐHséget ﾏeg kell teﾐﾐeﾏ, ﾏert ez is a ﾏaratoﾐhoz ┗ezető út része és ezzel közeleHH 
kerülök a Iélhoz, ﾏiﾐtha a köﾐﾐ┞eHH ﾏegoldást ┗álasztaﾐáﾏ. 

ヲヴ óra a rajtig 

Lassaﾐ telﾐek a ﾐapok és az órák az utolsó héteﾐ. Már ﾐiﾐIs edzés, Isak eg┞ rö┗idke 
átﾏozgató. Már ﾐiﾐIs töHH kﾏ és ﾐiﾐIs töHH izzadság szagú óra. Viszoﾐt a száﾏok tükréHeﾐ 
┗aﾐ ﾐéháﾐ┞ érdekesség. Az eg┞ é┗┗el ezelőtti döﾐtéstől és a felkészülés kezdetétől száﾏít┗a 
a ﾏaratoﾐ fél tá┗jáﾐál éreﾏ el a ヲヲヴヶ. kﾏ-t, aﾏi Mag┞arország határ┗oﾐaláﾐak a hossza, a 
WizzAir-eﾐ teljesítetteﾏ életeﾏ ンヰヰヰ. futó kiloﾏéterét és a Vi┗iIittáﾐ a ヲヰヰヰ-et. A száﾏok 
ﾐeﾏ hazudﾐak, ﾏég ﾏoﾐdja ┗alaki, hog┞ ez ﾐeﾏ az éﾐ sportoﾏ! ;ぶ 



Marad a készülődés, a szükséges dolgok összeg┞űjtése. Eg┞eztetés az isﾏerősökkel és az 
eﾐergia He┗itel a hátralé┗ő ﾐapokra.  

Valaﾏiﾐt eg┞ óriási KÖSZÖNET!  

Ne┗eket ﾐeﾏ akarok kieﾏelﾐi, ﾏert tartok attól, hog┞ ┗alakit ┗életleﾐül kihag┞ok és ezzel 
ﾐeﾏ szeretﾐék ﾏegHáﾐtaﾐi seﾐkit! Köszöﾐet a szüleiﾏﾐek, akik legiﾐkáHH aggódﾐak és 
félteﾐek, de el┗iselik ezt a „hóHortot”! A Harátokﾐak, isﾏerősökﾐek, futótársakﾐak, aki az 
elﾏúlt eg┞ é┗Heﾐ Hárﾏil┞eﾐ ﾏódoﾐ segítették a felkészüléseﾏet és a ┗ersenyeimet! Sokan 

azzal segítettétek a legtöHHet, hog┞ ott ┗oltatok és ﾏeghallgattátok, el┗iseltétek a 
hül┞eségeiﾏet.  Bízoﾏ Heﾐﾐe, hog┞ ﾏiﾐdeﾐki ﾏegtalálja azt a részt a törtéﾐtHeﾐ, 
aﾏel┞ikﾐek ő is részese ┗olt!  Köszöﾐet illeti a ┗erseﾐ┞szer┗ezőket, a kísérőket és a 
zeﾐészeket, rajoﾐgókat, akik ┗erseﾐ┞ről ┗erseﾐ┞re ott ┗aﾐﾐak ┗elüﾐk az útoﾐ! Köszöﾐet 
szeretett ┗árosoﾏ, Duﾐa┗arsáﾐ┞ lakóiﾐak, akik edzéseiﾏ soráﾐ eg┞-eg┞ ked┗es szó┗al 
Híztatﾐak, isﾏerősökﾐek, akik ha találkozuﾐk, ﾏiﾐdig ﾏegkérdezik, hog┞ ﾏeg┞ a futás! 
Valaﾏiﾐt a Futóaﾐg┞alkáﾏﾐak, aki eg┞ hel┞i kisláﾐ┞, ﾐeﾏ tudoﾏ ki ő, hoﾐﾐaﾐ jöﾐ és ho┗á 
ﾏeg┞, téleﾐ, ﾐ┞ároﾐ esőHeﾐ és a legﾐag┞oHH szélHeﾐ is, de ﾏiﾐdig a legﾐehezeHH 
pillaﾐatokHaﾐ Hukkaﾐ fel az utIáﾐ és kí┗áﾐ „Jó futást!” 

Végül Híztatok ﾏiﾐdeﾐkit, hog┞ g┞ertek ki a ┗erseﾐ┞ekre és Huzdítsátok a futókat! KiIsiket és 
ﾐag┞okat, a rutiﾐos ┗erseﾐ┞zőket és az „első Hálozókat”! Isﾏeretleﾐül is örülﾐi fogﾐak ﾐeki! 
Nagyon! 

Mára rajtszáﾏ át┗étel és a ﾏás tá┗okoﾐ iﾐdulók Híztatása a ter┗. Felkeresﾐi a 
┗erseﾐ┞közpoﾐtot, ﾏegﾐézﾐi a hel┞szíﾐt, találkozﾐi ﾐéháﾐ┞ IiﾏHorá┗al és ráhaﾐgolódﾐi a 
holﾐapi futaﾏra. Végül eg┞ jó ﾐag┞ al┗ás ふez lesz a legﾐehezeHHぶ. 

Úg┞ érzeﾏ felkészülteﾏ. VégigIsiﾐáltaﾏ az edzéster┗et és ﾏegtetteﾏ mindent, amit 

elter┗ezteﾏ a felkészülés idejére. Mil┞eﾐ lesz, főleg az utolsó ヱヰ-es? Ez ﾏég ﾐag┞ rejtél┞ 
száﾏoﾏra, de arról is részleteseﾐ Heszáﾏolok. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Eljött a ﾐap 

 

 

II. rész 

 

 

 

 

 

 

  



A ┗erseﾐ┞ előtti ﾐap ﾏost ﾐeﾏ ol┞aﾐ, ﾏiﾐt ﾏáskor. A ﾏár Heg┞akorolt félﾏaratoﾐok előtti 
ﾐap ug┞aﾐúg┞ szokott telﾐi ﾏostaﾐáHaﾐ, ﾏiﾐt eg┞ átlagos szoﾏHat. De ez a ﾐap ﾏás. Nag┞oﾐ 
lassaﾐ telik az idő. Piheﾐﾐi kell, ﾐeﾏ Isiﾐálok seﾏﾏi ﾏegerőltetőt. Eg┞ezteteﾏ a holﾐap 
reggeli találkozókat, elol┗asoﾏ a futótársak, Harátok Huzdító Hejeg┞zéseit, ill. ﾐ┞oﾏoﾐ 
kö┗eteﾏ a ﾏai rö┗ideHH tá┗ok eseﾏéﾐ┞eit. CsigateﾏpóHaﾐ elérkezik a délutáﾐ, aﾏikor 
lefutoﾏ az utolsó átﾏozgató ン kiloﾏétert és ﾏég ヱΓヵ ﾏétert a királ┞i Isalád tiszteletére. Eg┞ 
g┞ors zuhaﾐ┞ és lassaﾐ elkezdek készülődﾐi. Az első és legfoﾐtosaHH a Iipő! Letisztítoﾏ és 
kiszedeﾏ a Heragadt ka┗iIsokat a talpáHól, ﾏajd Hekerül a száﾏára feﾐﾐtartott zsákHa. 
Ezutáﾐ jöﾐ a ﾐehéz kérdés: Mit ┗eg┞ek fel??? Mert ﾏár hóﾐapokkal ezelőtt elter┗ezteﾏ, 
hogy miHeﾐ futok és hetekkel ezelőtt kiﾏos┗a félretetteﾏ ezeket a holﾏikat, de az 
előrejelzések szeriﾐt terﾏészet ősaﾐ┞áﾐk esőt hoz holﾐapra, sokat. Azért ﾏég 
reﾏéﾐ┞kedeﾏ, hátha ﾐeﾏ és ﾏiﾐdeﾐ lehetőségre felkészül┗e összeállítok ヲ-3 szettet. Egy 

biztos ruhadarab ┗aﾐ, a póló, aﾏit fölül fogok ┗iselﾐi és erre kerül a rajtszáﾏ. Ahog┞ az első 
┗erseﾐ┞eﾏ előtt, ﾏost is apró ﾏozdulatokkal és ﾐag┞ odafig┞eléssel tűzöﾏ fel az aktuális 
340-es száﾏot a ﾏezre, előtte kitölt┗e a Haj esetéﾐ értesíteﾐdők adatai┗al. Ez kí┗ülről ﾐem 

látszik, de sziﾐte ﾏiﾐdeﾐ ┗erseﾐ┞eﾐ ┗aﾐ il┞eﾐ. Majd ﾏegisﾏétleﾏ a ﾏozdulatokat, ﾏert ezeﾐ 
a ┗erseﾐ┞eﾐ ﾐeﾏ Isak elől, haﾐeﾏ hátul is lesz papírka „Első ﾏaratoﾐ” felirattal. Ezutáﾐ jöhet 
az eﾐergiaforrás hároﾏ részre oszt┗a: előtte, közHeﾐ, utáﾐa. P)S, seHtapasz, igazol┗áﾐ┞, ﾐéﾏi 
készpéﾐz és kulIsok is előkészít┗e. KözHeﾐ ﾏegérkezik a pizza is széﾐhidrátHe┗itel g┞aﾐáﾐt, 
ﾏellé ┗álasztok eg┞ filﾏet és jöhet a koraesti szuﾐ┞ókálás. ÉHredés utáﾐ kiﾐézek az aHlakoﾐ 
és a reﾏéﾐ┞ eg┞re joHHaﾐ kezd eg┞ döglődő halra hasoﾐlítaﾐi. Itt ┗aﾐ! Megjött! Elkezdődött! 
ESIK! Azért ﾏég Hizakodoﾏ, hátha Isak este, ﾏa┝. éjjel esik, hátha ﾐeﾏ ér ide a Heígért sok-

sok Isapadék! Arra goﾐdolok, hog┞ ﾏil┞eﾐ furIsa a ┗ilág. Néháﾐ┞ ﾏilliﾏéter ﾏeﾐﾐ┞ire képes 
Hefol┞ásolﾐi ヴヲ kﾏ-t!? 

Véglegesíteﾏ a felszerelést, éHresztő Heállít┗a, jöhet az al┗ás. Bízoﾏ Heﾐﾐe, hog┞ sikerül 
sokat aludni! 

Megszólal az éHresztő, fölkelek koﾏótos ﾏozdulatokkal, hiszeﾐ úg┞ időzítetteﾏ, hog┞ leg┞eﾐ 
idő ﾏiﾐdeﾐre. Ká┗é, ﾏajd jöhet a reggelire száﾐt táplálék. Reggeli álﾏos készülődés, ﾏajd 
ﾐ┞ugtázoﾏ, hog┞ eljött a ﾐag┞ ﾐap. Összeszedeﾏ a holﾏiﾏat, a kut┞ﾏákok is ﾏegkapják a 
reggelit és Α-kor iﾐdulás. Miﾐdeﾐ ┗erseﾐ┞re szeretek legaláHH eg┞ órá┗al előtte érkezﾐi, de 
ﾏost ez külöﾐöseﾐ foﾐtos. Neﾏ szeretﾐék sok időt el┗esztegetﾐi parkolóhel┞ keresgéléssel! 

Érkezés a Iélhoz. Koﾐkrétaﾐ a Iélterület ﾏelletti parkolóHa. Még koráﾐ ┗aﾐ, de ﾏár ﾐag┞ a 
ﾐ┞üzsgés. Előre eg┞eztetett és spoﾐtáﾐ Haráti találkozók, Híztatjuk eg┞ﾏást, ┗égül átöltözés. 
Legutoljára ﾏarad a legfoﾐtosaHH, ﾏiﾐdeﾐ futó legﾐag┞oHH kiﾐIse, aﾏi a futóﾏű┗et ┗édi, 
ó┗ja és ┗ele eg┞ütt lépdel a Iél felé: a CIPŐ. Edzésekeﾐ a Iipőfűző ﾏegkötése is rutiﾐos 
mozdulat, de ma 2-3-szor újra kötöﾏ, hog┞ ﾏegtaláljaﾏ a lehető legkéﾐ┞elﾏeseHH ┗iseletet. 
Még eg┞ eﾐergiaszelet és izotóﾐiás ital elfog┞asztása közHeﾐ újaHH IiﾏHorákkal találkozuﾐk, 
┗áltuﾐk ﾐéháﾐ┞ szót és persze Huzdítjuk eg┞ﾏást. Miﾐiﾏalista futókéﾐt ﾐeﾏ ┗iszek 
ﾏagaﾏﾏal seﾏﾏi fölöslegeset, a szeﾏél┞es tárg┞aiﾏra hű „útitársaﾏ” ┗ig┞áz. 



Egyre nagyobb az izgalom, ahogy pörögﾐek a perIek, ﾏert il┞eﾐkor ﾏár pörögﾐek és az 
eseﾏéﾐ┞ek is. Eg┞ dologHaﾐ ﾏa eltérek eg┞ rossz szokásoﾏtól, aﾏiért Hiztos sokaﾐ 
ﾏegkö┗ezﾐéﾐek. Ma ki┗ételeseﾐ Heﾏelegítek, reﾐdeseﾐ. Általáﾐos ﾐézeteﾏ, hog┞ a 
hosszútá┗futó ┗erseﾐ┞ek első ヱ-2 km-e úg┞is lassaﾐ halad, aﾏíg szétzilálódik a töﾏeg és íg┞ 
Heáldozható a Heﾏelegítésre és ﾏár a ┗erseﾐ┞ előtt ﾐeﾏ égetek eﾐergiát. Ja┗asloﾏ, hog┞ ﾐe 
kö┗esse seﾐki ezt a látásﾏódot!  

Még ﾐéháﾐ┞ fotó és a felszerelés utolsó elleﾐőrzése, ﾏajd iﾐdulás a rajtzóﾐa felé. A 
rajtterület ヶ részre ┗aﾐ oszt┗a, ﾏiﾐdeﾐki a saját ter┗ezett idejéﾐek ﾏegfelelő száﾏozott 
részHe áll He. A g┞orsaHHak elölről iﾐdulﾐak, hog┞ ﾏiﾐél ke┗ésHé tartsuk fel eg┞ﾏást. Ma is 
szakaszos rajt lesz, aﾏi azt jeleﾐti, hog┞ ヲ zóﾐa elrajtolása utáﾐ ﾐéháﾐ┞ perIre ﾏegállítják a 
töﾏeget, ezzel is elősegít┗e a tuﾏultus elkerülését. Terﾏészeteseﾐ az idő szeﾏpoﾐtjáHól ez 
ﾏiﾐdeg┞, hiszeﾐ a rajtszáﾏHaﾐ lé┗ő Ihip ﾏéri az eg┞éﾐi ﾐettó időt. A rajtszőﾐ┞eg fölött 
elhalad┗a akti┗álódik és a Iélkapu érzékelői rögzítik az eg┞éﾐi idő ┗égét. 

Már Isak ﾐéháﾐ┞ perI ┗aﾐ a rajtig, Isak a futók lehetﾐek a rajtzóﾐáHaﾐ. Eg┞re fokozódik a 
haﾐgulat és a töHHség eg┞re izgatottaHH, főleg az ol┞aﾐ első ﾏaratoﾐjukra iﾐdulók, ﾏiﾐt éﾐ. 
Eg┞re haﾐgosaHHak és eg┞re joHHaﾐ pörögﾐek a doHok, ü┗ölt a zeﾐe és a ﾏár isﾏert speaker-

üﾐk is szokásához hí┗eﾐ a ┗égletekig fokozza a haﾐgulatot. Óriási az izgaloﾏ, úg┞ képzeleﾏ, 
hog┞ ezt érezhetik a ┗erseﾐ┞lo┗ak is a rajtgépHeﾐ. Már ﾐag┞oﾐ iﾐdulﾐék, és ﾐag┞oﾐ ┗ároﾏ, 
hog┞ elhaﾐgozzék a dudaszó és az első ┗erseﾐ┞eﾐ Heégett ﾏoﾐdat: „JÓ UTAT!” 

Mert ez eg┞ ÚT lesz. Az út, aﾏire eg┞ é┗e készülök, aﾏi ﾏiﾐdeﾐ ﾐap az eszeﾏHeﾐ ┗olt, aﾏi 
ﾏiatt sokszor a ﾏagaﾏ kis ┗ilágáHaﾐ heg┞eket ┗oltaﾏ képes ﾏegﾏozgatﾐi, ┗ag┞ épp Isak 
┗áﾐszorog┗a lépdelﾐi felé. Eg┞ futótársuﾐk szeriﾐt eg┞ „Közel ヴ órás öﾐisﾏereti tréﾐiﾐg.”  

AﾏiHeﾐ Hiztos lesz sok öröﾏ, taláﾐ ke┗eseHH fájdaloﾏ, és töHH ﾏiﾐt Αヰヰヰ futótárs, ┗alaﾏiﾐt 
reﾐgeteg Harát, isﾏerős és szurkoló. Eg┞ új élﾏéﾐ┞, aﾏi sok dolgot tartogat, hog┞ ﾏit, azt a 
kö┗etkező törtéﾐetHeﾐ részleteseﾐ elﾏeséleﾏ. Most is, aﾏikor eliﾐdul a ┗isszaszáﾏlálás, 
ﾏiﾐt eg┞ é┗┗el ezelőtt, azoﾐ az októHeri estéﾐ eg┞ dologHaﾐ ┗ag┞ok Hiztos: 

 

LEFUTOM A MARATONT 

 

ヱヰ, Γ, Β, Α, ヶ, ヵ… 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az ÚT 

 

 

III. rész 

  



…5, 4, 3, 2, 1 RAJT! 

 

A dudák Heleü┗ölteﾐek a ﾏikrofoﾐHa és eliﾐdul a ﾏezőﾐ┞. Reﾐgetegeﾐ ┗ag┞uﾐk, hosszú idő 
telik el, ﾏíg az egész töﾏeg elrajtol, aﾏel┞ﾐek kH. a ヲ/ン-áﾐál állok. Β perI ンヱ-et mutat a 

kijelző, aﾏikor áthaladok a rajtkapu alatt és eliﾐdítoﾏ a saját óráﾏat. 

Az égiek is ﾏegkeg┞elﾏeztek. Vag┞ Isak hatott a töﾏegpsziIhózis? Elállt az eső! Éljeﾐ! 

Eliﾐdultaﾏ a ┗erseﾐ┞eﾐ, túl az első ﾏétereke arra goﾐdolok, hog┞ ┗égre, ez ﾏár A)! A 
Maratoﾐ! Eddig ﾏiﾐdeﾐ iﾐﾐeﾐ rajtoló ┗erseﾐ┞eﾐ át┗ágtuﾐk a Hősök teréﾐ, de ﾏa ez is ﾏás, 
ﾏost ﾏegkerüljük azt és a szoHorIsoport ﾏögött haladuﾐk el. Még alig haladtuﾐk, de ﾏáris 
az első zeﾐei poﾐt pörgeti to┗áHH a láHakat. A teret ﾏegkerül┗e eljutuﾐk az Aﾐdráss┞ útig, 
ﾏielőtt Hekaﾐ┞arodﾐáﾐk, kiszúroﾏ Ediﾐát a töﾏegHeﾐ, aki ﾐag┞oﾐ ﾏosol┞og és iﾐteget. 
Nag┞oﾐ jól esett, hog┞ ott ┗olt! Köszi Edó!  

De ﾏielőtt Hekaﾐ┞arodtaﾏ ┗olﾐa észre┗etteﾏ ﾏég ┗alaﾏit. Miﾐdeﾐ ┗erseﾐ┞ eg┞ik állaﾐdó 
kellékét, az elfáradt, sérült futókra éhező záróHuszt. A ﾏuﾏus, a Horzalﾏas szörﾐ┞, aﾏit a 
futók töHHsége szereﾐIsére Isak szájhag┞oﾏáﾐ┞ útjáﾐ terjedő ﾐépi ﾏeﾐdeﾏoﾐdákHól isﾏer. 
Aﾏiről ﾏiﾐdeﾐki hallott ﾏár, de a ┗erseﾐ┞ előtt seﾐki ﾐeﾏ Heszél. Sokak száﾏára Isak 
legeﾐda, de létezése szükségszerű, ﾏi┗el ┗árosokat ﾐeﾏ lehet lezárﾐi fél, ┗ag┞ egész 
napokra. A busz - a ﾐag┞ alﾏazöld járﾏű, az elejéﾐ a félelﾏetes felirattal – a ┗erseﾐ┞ előre 
ﾏeghatározott sziﾐtidejét kö┗et┗e kíséri a ﾏezőﾐ┞t, és akit utolér, aﾐﾐak föl kell szállﾐia, a 
rajtszáﾏát ér┗éﾐ┞teleﾐítik és a ┗erseﾐ┞Heﾐ ﾐeﾏ értékelik, azaz ﾐiﾐIs éreﾏ. Terﾏészeteseﾐ a 
szer┗ezők elég ﾐag┞ sziﾐtidőket határozﾐak ﾏeg, hiszeﾐ a részt┗e┗ők jeleﾐtős része aﾏatőr 
futó és a léﾐ┞eg ﾐeﾏ a záróHusz ﾏegtöltése, haﾐeﾏ az, hog┞ ﾏiﾐél töHHeﾐ ﾏegtapasztalják 
a IélHa érkezés öröﾏét. ÁltaláHaﾐ a Huszra ┗aló „jeg┞┗áltást” ┗alaﾏil┞eﾐ sérülés okozza. Elég 
egyetlen eg┞ rossz lépés, aﾏi a legtapasztaltaHH ┗erseﾐ┞zőkkel is előfordulhat. 

De ﾏa seﾏ érsz utol goﾐdoltaﾏ a Huszra ﾐéz┗e és haladtaﾏ to┗áHH. Lassaﾐ ﾏegtettük az 
első ヵヰヰ ﾏétert, tá┗oloduﾐk a rajtzóﾐától és a ﾐézők száﾏa kissé leIsökkeﾐ. Elülﾐek a zajok, 
ahog┞ elérjük az első kiloﾏétert, elIseﾐdesedik a ﾏezőﾐ┞. Akik ﾐeﾏ eg┞edül futﾐak ők is Isak 
halkaﾐ Heszélgetﾐek. Csak a lépteket hallaﾐi, a Iipők surrogását. Ezt g┞akraﾐ tapasztaloﾏ, 
sok ┗erseﾐ┞eﾐ átélteﾏ ﾏár. Szereteﾏ. Úg┞ goﾐdoloﾏ, hog┞ ezeﾐ a poﾐtoﾐ a töHHség 
tisztelettel adózik az útﾐak, Hárﾏil┞eﾐ tá┗ról leg┞eﾐ szó. Miﾐdeﾐki próHálja fel┗eﾐﾐi a 
ter┗ezett teﾏpóját, keresi a hel┞et ﾏagáﾐak és Isak eg┞ pillaﾐatra törik ﾏeg a Iseﾐd, aﾏikor 
az órák Isippaﾐása jelzi, hog┞ elértük az első kﾏ-t. A ﾏezőﾐ┞ kezd lassaﾐ „le┗egőt ┗eﾐﾐi” és 
ﾏiﾐdeﾐki ﾏegtalálja a hel┞ét, ﾏeg┗aﾐ az első kili is. Haladuﾐk to┗áHH. 

KH. ヱヵヰヰ ﾏéterﾐél szépeﾐ lassaﾐ újra elkezdeﾐek felerősödﾐi a haﾐgok. Isﾏét lelkes 
szurkolók az út széléﾐ, az éHredező Hel┗áros zaja töri ﾏeg a Iseﾐdet és felerősödﾐek a 

Heszélgetések is. Isﾏerőseiﾏ a ﾏezőﾐ┞Heﾐ ﾏás-ﾏás teﾏpóHaﾐ futﾐak, ki előréHH, ki 



hátréHH, íg┞ ﾏa eg┞edül futok, és úg┞ döﾐtök, hog┞ ezt az állapotot feﾐﾐtartoﾏ a ┗erseﾐ┞ 
┗égéig. BoIsáﾐat! Rosszul fogalﾏaztaﾏ. Neﾏ eg┞edül, haﾐeﾏ ﾏagaﾏHaﾐ. Neﾏ ┗ag┞ok 
egyedül, ﾏert eg┞részt ott ┗aﾐ ﾏég töHH ﾏiﾐt Αヰヰヰ futótárs, a szurkolók, a reﾐdezők, 
segítők, de a legfoﾐtosaHH, hog┞ azok az eﾏHerek is, akik eg┞éHkéﾐt is ﾏelletteﾏ ┗aﾐﾐak. 
Goﾐdoltaﾏ rátok útközHeﾐ, azt hiszeﾏ ﾏiﾐdeﾐkire!  Szó┗al ﾏa ﾏagaﾏHaﾐ futok. Ezt a 
harcot ﾏa ﾏagaﾏﾏal kell ﾏeg┗í┗ﾐi, ﾏég Isak ﾐeﾏ is az órá┗al és főleg ﾐeﾏ a tá┗┗al. Ezt ﾏár 
előre tudoﾏ de, hog┞ ﾏeﾐﾐ┞ire íg┞ ┗aﾐ, az Isak későHH realizálódott. 

A ter┗ezett teﾏpóﾐál piIi┗el lassaHHaﾐ kezdteﾏ, de ﾐeﾏ Haj. Vaﾐ Heﾐﾐe puffer. Íg┞ legaláHH 
┗aﾐ idő él┗ezﾐi a Isodás Hel┗árosi épületek lát┗áﾐ┞át és ol┞aﾐ részleteket fölfedezﾐi, aﾏit a 
koráHHaﾐ itt futott ┗erseﾐ┞ekeﾐ a teﾏpó ﾏiatt ﾐeﾏ tudtaﾏ. 

Lassaﾐ elérkezik a ﾏásodik kﾏ. Érdekes, hog┞ ﾏeﾐﾐ┞i sporteszközt hag┞tak el eddig az 
emberek. Szerintem az elhagyott IuIIok ﾐag┞ része ezeﾐ a ヲヰヰヰ ﾏétereﾐ látható. Eﾐergia 
zselék, kapszulák, keszt┞űk, karﾏelegítők. A szereﾐIséseﾐ alakuló időjárás ﾏiatt sokaﾐ 
kezdtek ┗etkőzésHe és ez lehet az oka a tárg┞ak elhag┞ásáﾐak. De későHH is láttaﾏ az út 
ﾏeﾐtéﾐ sapkát, hosszú ujjú felsőt, de ﾏég rajtszáﾏot is. 

A ﾐed┗es aszfalt ﾏiatt eg┞ korai esést is láttaﾏ. Az eg┞ dolog, hog┞ ez ﾏég ﾐeﾏ a 
kiﾏerültség ﾏiatt ┗aﾐ, de soha ﾐeﾏ jó il┞et látﾐi. Szegéﾐ┞ láﾐ┞! Neﾏ lehetett kelleﾏes. 
Barátﾐője fölsegítette és szereﾐIsére to┗áHH tudta folytatni a futamot. 

Kaﾐ┞arog to┗áHH a futók áradata a Hel┗áros házai között, ekkor fig┞elek fel rá, hog┞ ﾏil┞eﾐ 
sok külföldi ┗aﾐ közöttüﾐk. Az előﾐe┗ezések adatai ﾏár ﾏutatták, hog┞ Βヰ országHól 
érkeztek futó és ┗elük eg┞ütt lett ez a reﾐdez┗éﾐ┞ a ┗ilág eg┞ik legﾐag┞oHH létszáﾏú futó 
eseﾏéﾐ┞e Ne┘ York, Loﾐdoﾐ és Párizs utáﾐ. Láttaﾏ leﾐg┞eleket, osztrákokat, fiﾐﾐ, aﾐgol és 
ﾏég sorolhatﾐáﾏ, háﾐ┞ ﾐeﾏzet fiait, láﾐ┞ait. Persze a ked┗eﾐIeiﾏet ﾏiﾐdeﾐképp ﾏeg kell 
eﾏlíteﾐeﾏ: ők az olaszok. Haﾐgosak, kiaHálﾐak és ﾏoﾐdják a ﾏagukét, ﾏiﾐt ﾏiﾐdig. A futóik 
és szurkolóik is. A dallaﾏos, teﾏperaﾏeﾐtuﾏos Heszédük ┗alahog┞ ﾏoti┗álóaﾐ hat ráﾏ.  

Iﾏádoﾏ őket.  

KözHeﾐ elérkezüﾐk az első frissítő poﾐthoz. Máskor ヱヰ kﾏ előtt ﾐeﾏ szoktaﾏ frissíteﾐi, de 
ﾏost ﾏuszáj, ﾏert ﾏessze ﾏég a ┗ége. A ﾏai taktika része ez is. ヲ kort┞ ┗íz és ﾏáris 
fol┞tatoﾏ az utat a sziget felé. Vig┞ázok a ┗illaﾏos síﾐ fölött áthalad┗a – ugyan most itt 

seﾏﾏi ﾐeﾏ közlekedik – de a ┗izes aIél kifejezetteﾐ Isúszós. Hídra fel, ﾏajd le és átfutuﾐk a 
g┞öﾐ┞örű fák és Hokrok között a szigeti főútoﾐ. Az Árpád híd felhajtója előtt ﾏáris eg┞ 
időﾏérő poﾐt, ahol eg┞ szer┗ező ﾐag┞ ┗eheﾏeﾐIiá┗al Huzdítja a futókat és g┞űjti a paIsikat. 
BeleIsapok a teﾐ┞eréHe és futok to┗áHH. Ahog┞ haladuﾐk to┗áHH a pesti alsó rakpart felé a 

ﾏai ﾐapoﾐ külöﾐlegesﾐek értékelhető dolgot ┗eszek észre. Árﾐ┞ékot. Felﾐézek az égre és az 
ﾏár ﾐeﾏ szürke, haﾐeﾏ ┗ilágoskék és eg┞ piIit a ﾐap is elősejlik. NiﾐIseﾐek ﾐag┞ illúzióiﾏ, 
tudoﾏ, hog┞ ez Isak pillaﾐatﾐ┞i állapot, de ﾏégis jól esik. Elérjük a Isapatok első ┗áltópoﾐtját 
és a ヱヲ. kﾏ-ﾐél HeIsatlakozﾐak a ンヰ kilis tá┗ iﾐdulói. Isﾏét kiIsit torlódik az addigra ﾏár 
széthúzódott ﾏezőﾐ┞, de ﾐiﾐIs ezzel goﾐd, haﾏarosaﾐ isﾏét lesz Hő┗eﾐ hel┞. 



Nézelődöﾏ, ol┗asgatok. Hog┞ ﾏit? A feliratokat a futóﾏezekeﾐ. Vaﾐ, aki saját goﾐdolatait 
ﾐ┞oﾏtatta a pólóra, ﾏások a sporteg┞esületük jelﾏoﾐdatát, ﾏegiﾐt ﾏások az általuk 
táﾏogatott eg┞esületre, ┗ag┞ alapít┗áﾐ┞ra hí┗ják fel a fig┞elﾏet. De ┗aﾐﾐak, akik eg┞-eg┞ jó 
ﾏoﾐdattal a futótársaikat Híztatják iﾏíg┞eﾐ. Neﾏ sok felirat marad meg, de egyre most is 

eﾏlékszeﾏ: „Érezd jól ﾏagad!” Taláﾐ azért is, ﾏert ﾏára ez is eg┞ Iél, szelleﾏileg is fizikailag 
is. Neﾏ hajtoﾏ túl ﾏagaﾏ, ﾐehog┞ rosszul leg┞ek, ﾐehog┞ ┗alaﾏi fizikai proHléﾏa leg┞eﾐ, 
hiszeﾐ ﾏég ﾏiﾐdig ﾐeﾏ tudoﾏ ﾏil┞eﾐ a futás ンヲ,ヲ utáﾐ. 

KözHeﾐ elérjük a SzéIheﾐ┞i láﾐIhidat. A körforgaloﾏHaﾐ reﾐgeteg a szurkoló és ﾏár ez a 
harﾏadik poﾐt az útoﾐ, ahol a ked┗eﾐIeiﾏﾏel találkozhatuﾐk. Lelkes, haﾐgos skaﾐdálásukról 
és lila pólójukról ﾏessziről felisﾏerﾐi a Bátor táHor drukkereit. Ők ﾏiﾐdeﾐ ┗erseﾐ┞re 
kifejezetteﾐ felkészült szurkolókéﾐt érkezﾐek, és óriási erőt adﾐak. Hídra föl és le, 
ﾏegkerüljük a ┗árat, ahol isﾏét ┗ig┞ázﾐi kell a Isúszós ﾏaIskakő┗el. Majd jöﾐ eg┞ ┗ár┗a ┗árt 
szakasz, ahol eddig ﾏég ﾐeﾏ futottaﾏ, de ﾏég ﾐeﾏ is g┞alogoltaﾏ. Az alagút, aﾏi Isodás 
ﾏódoﾐ erősíti fel a léptek haﾐgját és ┗isszhaﾐgzik a fütt┞szótól és a kiaHálásoktól. Ezt 
ﾏiﾐdeﾐki él┗ezi. De eg┞ proHléﾏát is föl┗et. Ráﾐézek az órára és az elﾏúlt ヵヰヰ ﾏétereﾐ ヴ 
ﾏásodperIet roﾏlott az átlagoﾏ, az ﾐag┞oﾐ sok. NiﾐIs ﾏit teﾐﾐi, Heleerősítek. Kiérüﾐk az 
alagútHól és kiderül, hog┞ ﾐeﾏ roﾏlott, haﾐeﾏ ﾏég ja┗ítottaﾏ is eg┞et. Ekkor Heugrik a hiHa 
oka. Ja, alagút, ﾐiﾐIs GPS jel. Az időt száﾏlálta to┗áHH az óra, de az alagút hosszát ﾐeﾏ. Íg┞ 
ﾏár érteﾏ és a küt┞ü is érzi, korrigálta az adatokat, aﾏikor isﾏét ﾏegtalálta az ő kis 
ﾏűholdjait. 

Apropó tá┗olság. Eleiﾐte ﾐeﾏ ┗olt za┗aró, ﾏert az eszközöﾏ ﾏég Isak ヱヰ-ヲヰ ﾏéterrel előHH 
jelezte az egész kiliket, ﾏiﾐt ahol a jelzőtáHla el ┗olt hel┞ez┗e, de a tá┗ ┗égére ez a külöﾐHség 
eg┞re Isak hízott, ﾏíg ┗égül elérte a ンヵヰ ﾏétert. Aﾏikor jelez az óra, ﾏár azt hiszed, hog┞ 
újaHH kﾏ-t teljesítettél, de rá kell döHHeﾐﾐi, hog┞ ﾐeﾏ, addig ﾏég ┗aﾐ ヱヰ, ヲヰ, ヵヰ, ヱヰヰ, ヲヰヰ, 
stH. ﾏéter, aﾏi a ﾏegtett tá┗ ﾐö┗ekedésé┗el eg┞re fájdalﾏasaHH érzés, de ezt is le kell 
küzdeﾐi. Az eltérés oka az, hog┞ a tá┗ot ﾐeﾏ az úﾐ. Blue liﾐe fölött halad┗a tesszük ﾏeg. Ez a 
F1-Heﾐ ideális í┗ﾐek ﾐe┗ezett legrö┗ideHH út┗oﾐal, aﾏiﾐ a tá┗ teljesíthető és eﾐﾐek hossza 
ヴヲヱΓヵ ﾏéter 

Szó┗al a Hudai alsó rakpartoﾐ ┗ezet to┗áHH utuﾐk. Felﾐézek és látoﾏ a tá┗oli hidakat és 
tudoﾏ, hog┞ az utolsóig kell futﾐi a forduló előtt. Ahog┞ halad a futók ﾐépes oszlopa 
eszeﾏHe jut, hog┞ eseteﾐkéﾐt előfordul, hog┞ za┗ar, ha eléﾏ doHﾐak eg┞ üres poharat a 
frissítő poﾐt utáﾐ fig┞elﾏetleﾐségHől, ┗ag┞ eg┞ gél Isoﾏagolása laﾐdol a Iipőﾏ előtt, de 
öröﾏﾏel ﾐ┞ugtázoﾏ, hog┞ ﾏost ﾏás eﾏHerek te┗ékeﾐ┞sége ﾐeﾏ tud kizökkeﾐteﾐi. Azért 
┗alaﾏi ﾏégis za┗aró tud leﾐﾐi. Észre┗etteﾏ, hog┞ ┗alaki tök jó illatú ﾏosószert haszﾐál, és 
azt is, hogy valaki semmil┞et, de ﾏég szappaﾐt seﾏ. Íg┞ túl a ヲヰ-on nem is lenne semmi 

goﾐd, hiszeﾐ terﾏészetes, ﾐo de, hog┞ ﾏár a rajtﾐál is érezﾐi lehetett erőteljes kelleﾏetleﾐ 
szaghatásokat az dur┗a. Szeriﾐteﾏ ﾐeﾏ a Heﾏelegítéstől lehet elérﾐi ezt az állapotot. Eg┞ 
il┞eﾐ Huké töHH ﾐapi felkészülést igéﾐ┞elhet. De ﾏiﾐdeg┞, ﾐeﾏ foglalkozoﾏ ezzel seﾏ, hiszeﾐ 



a rajt ﾏár a ﾏúlté. Azt ﾏég ﾐeﾏ ﾏoﾐdhatoﾏ el, hog┞ teljesítetteﾏ eg┞ ﾏaratoﾐt, de azt 
igeﾐ, hog┞ rajthoz álltaﾏ és eliﾐdultaﾏ rajta.   

Eg┞ iﾐtegetés a kaﾏeráHa, ﾏajd újaHH ┗iIIes pillaﾐat kö┗etkezett. Két leáﾐ┞ és eg┞ fiú áll 
IseﾐdHeﾐ eg┞ szurkolói táHlát tart┗a a ﾏagasHa. Szépeﾐ kidolgozott ﾏuﾐka, ol┞aﾐ, ﾏiﾐt eg┞ 
régi rekláﾏtáHla és rajta a felirat: „Fussál Bazdﾏeg!” Igazáﾐ eg┞edi, de tök jó!  Egy 

futótársuﾐk g┞orsaﾐ hozzá is fűzi az álldogálókﾐak Iíﾏez┗e: „Te ﾏeg szurkolj Bazdﾏeg!” Aki 
hallja, ﾏiﾐdeﾐki jót ﾐe┗et. Eg┞ újaHH ﾏoﾏeﾐtuﾏ, aﾏi ﾏosol┞t Isalt a futók és drukkolók 
arIára. 

Szép teﾏpóHaﾐ haladuﾐk, közHeﾐ ┗élhetőeﾐ eg┞ tapasztalt ﾏaratoﾐista fut el ﾏelletteﾏ és 
lát┗a a hátaﾏoﾐ az „Első Maratoﾐ” feliratot eg┞ haﾐgos „Hajrá Első Maratoﾐ!”-ﾐal Híztat. 
Megköszöﾐöﾏ, és jó futást kí┗áﾐok ﾐeki. 

Elérkezüﾐk a tá┗ feléhez, aﾏi NEM az út fele. N┞ugtázoﾏ, hog┞ jól ┗ag┞ok, ﾏiﾐdeﾐ reﾐdHeﾐ, 
Hár a Hal IoﾏHoﾏ létezéséről eg┞ eﾐ┞he ﾐ┞oﾏás ﾏár kezd árulkodﾐi. Elérüﾐk a 
┗isszafordítóig, aﾏi il┞eﾐkor ﾏár ﾐeﾏ esik jól a teﾏpó┗áltozás ﾏiatt és elkezdeﾏ érezﾐi, 
hog┞ ﾏeg┗aﾐ a joHH IoﾏHoﾏ is, de to┗áHHra siﾐIs külöﾐöseHH goﾐd. 

ÚjaHH ┗áltópoﾐthoz érüﾐk, ﾏajd ﾏeg┞üﾐk to┗áHH az itató felé. A SzaHadság hídoﾐ ┗aló 
átkelés közHeﾐ ﾏegIsap eg┞ eﾐ┞he fu┗allat, aﾏiről eszeﾏHe jut, hog┞ az általáHaﾐ szeles 
rakpartoﾐ ﾏég eg┞ il┞eﾐ szellőIske seﾏ ┗olt. Reﾏéleﾏ a ﾏásik oldaloﾐ is ﾏegússzuk! 

Átérüﾐk, túl a „BálHáﾐ” újaHH fordító, aﾏi elég rosszul sikerült. Eg┞ pillaﾐatra ﾏeg is 
torpaﾐtaﾏ, ﾏajd újaHH lejtő ┗ezetett a rakpart felé. A hajóálloﾏásﾐál frissítés és lassaﾐ, de 
ter┗ szeriﾐt kezdeﾐek fog┞ﾐi a készleteiﾏ is. A ﾏai ﾏeﾐü eﾐergia gél, koffeiﾐes guﾏiIukor és 
Mg tabletta voltak. Ezek tök jó IuIIok, de az ízük az hiáﾐ┞os. Jó, de g┞eﾐge, ﾏiﾐt a 
kétszereseﾐ felhígított szörp. De ﾐe leg┞üﾐk telhetetleﾐek, ﾐeﾏ az íz orgia ﾏiatt Iipelik 
ﾏagukkal a futók haﾐeﾏ, hog┞ pótolják ez el┗eszített ás┗áﾐ┞i aﾐ┞agokat. 

Átfutuﾐk az ErzséHet híd alatt, aﾏel┞ﾐek láHáﾐál ked┗eﾐI doHosaiﾏ játékát él┗ezeﾏ. De 
ezutáﾐ kö┗etkezik ┗alaﾏi, aﾏire ﾏár fel ┗oltaﾏ készül┗e, a rakparti uﾐaloﾏ. Miﾐdeﾐki Haktat 
Iseﾐdeseﾐ. Neﾏ törtéﾐik seﾏﾏi és a fáradtság jelei ez által felerősödﾐek. Ez az első 
holtpoﾐtoﾏ, ﾏég ﾐeﾏ ﾏaratoﾐi fal, aﾏiről az előző részekHeﾐ ﾏár írtaﾏ, de érdeﾏes 
koﾐIeﾐtrálﾐi. Goﾐdolataiﾏat a közelgő ┗áltó, ﾏajd frissítő poﾐtra összpoﾐtosítoﾏ, de ﾐag┞oﾐ 
ﾐehezeﾐ akarﾐak eljöﾐﾐi. Nehezeﾐ ﾏeg┞ ﾏár a dolog és az időﾏ is roﾏlaﾐi kezd. De ﾏég 
semmi nincs vesz┗e. Meglátoﾏ a ┗áltózóﾐa ﾐag┞ kapuját, aﾏi újaHH leﾐdületet ad. Elér┗e az 
újaHH időﾏérő poﾐtot az összeg┞űlt ﾐézősereg és a zeﾐe isﾏét feldoH. To┗áHH haladuﾐk és a 
frissítőre koﾐIeﾐtrálok, ﾏiﾐdjárt itt kell leﾐﾐie. Már fáradok, de ﾏost először kihaszﾐálom ezt 

a ﾐéháﾐ┞ ヱヰ ﾏéteres szakaszt és elidőzök a frissítőﾐél. Izo ital, ﾏagﾐéziuﾏ taHletta, a ﾏár 
eﾏlített guﾏiIukor, kézﾏosás és orrfújás utáﾐ fol┞tatoﾏ az utaﾏat. Már ﾐeﾏ ﾏeg┞ jól és az 
átlagteﾏpó is közeledik a kritikus határhoz. Ekkor leﾐdületes léptekkel érkezik két s┗éd futó, 
akikkel ﾏár koráHHaﾐ is találkoztaﾏ. Vélhetőeﾐ apa és fia lehetﾐek. Jó a ﾏozgásuk, szép 
eg┞eﾐletes, goﾐdoltaﾏ ┗elük tartok és íg┞ „húzatoﾏ” ﾏagaﾏ. A leﾐdületük erőt ad és tartoﾏ 



┗elük a teﾏpót. Miutáﾐ elhag┞tuk a ヲΒ. kﾏ-t jelző táHlát, eg┞szer Isak észre┗eszeﾏ, hog┞ 
elgoﾐdolkodtaﾏ, ﾏár ﾐeﾏ tudoﾏ ﾏiﾐ, de közHeﾐ a s┗éd páros kH. ヲヰ ﾏéterrel előtteﾏ jár. 
Még időHeﾐ kapIsolok ﾐag┞oHH fokozatra és utoléreﾏ őket. Ig┞ekszeﾏ tartaﾐi a teﾏpójukat, 
de ﾐag┞oﾐ ﾐehezeﾐ ﾏeg┞, próHáloﾏ lekö┗etﾐi a ﾏozgásukat, de ┗alaﾏi ﾐeﾏ stiﾏﾏel. 
Nekeﾏ ez ﾐeﾏ ﾏeg┞ ol┞aﾐ jól és ﾏegiﾐt leﾏaradok. Ekkor, ﾏiﾐt ┗illáﾏ Isap Heléﾏ a 
felisﾏerés, hog┞ ők ﾏiﾐiﾏuﾏ két ﾏéter ﾏagasak de lehet, ﾏeg┗aﾐ a ヲヱヰ is fejeﾐkéﾐt és 
ezzel aráﾐ┞osaﾐ a láHuk is hosszaHH. LegaláHH érteﾏ, de ez ﾐeﾏ ┗áltoztat seﾏﾏit a 
hel┞zeteﾐ. Be kell látﾐi, ﾐeﾏ tudoﾏ tartaﾐi ezt az iraﾏot és ﾏiközHeﾐ ezeﾐ ﾏorfoﾐdírozok, 
addig ők szépeﾐ eltá┗olodﾐak isﾏét, ﾏajd el┗eszíteﾏ őket szeﾏ elől a futók töﾏegéHeﾐ. 
Neﾏ Haj, úg┞is a saját ┗erseﾐ┞eﾏet akaroﾏ futﾐi, aﾏi sikerül, ahog┞ sikerül, de akkor is az 
eﾐ┞éﾏ. Azért köszi sráIok ezt a pár kilit! Íg┞ isﾏeretleﾐül is!  

KözHeﾐ elérkezik a ﾏaratoﾐ fele, ill. ahog┞ ﾏások ﾏoﾐdják a poﾐt, ahol a ﾏaratoﾐ kezdődik, 
azaz a ンヰ kiloﾏéter. Ez ﾏég isﾏerős, de ﾏár ﾐeﾏ sokáig. Eg┞ újaHH eﾏelkedő┗el elérkezik az 
eddig ┗alaha ﾏegtett leghosszaHH futásoﾏ tá┗ja is, a ンヲ,ヲ kﾏ. Iﾐﾐeﾐ kezdődik száﾏoﾏra a 
teljeseﾐ isﾏeretleﾐ útszakasz, de ﾏár ﾐag┞oﾐ ┗ártaﾏ. Most is óriási kí┗áﾐIsiság ┗aﾐ Heﾐﾐeﾏ, 
hog┞ ﾏi fog törtéﾐﾐi a hátra lé┗ő ヱヰ kiloﾏétereﾐ. Most az északi iráﾐ┞Hól futuﾐk le a Margit-

szigetre és jöﾐ is az első ﾏeglepetés, aﾏit ﾏég soha ﾐeﾏ tapasztaltaﾏ. MiközHeﾐ ┗ártaﾏ a 
lejtőt, hog┞ azoﾐ leﾐdületet ┗é┗e ┗isszaﾐ┞erjeﾏ a ﾏár kritikus poﾐtoﾐ túlhaladt időt, ┗alaﾏi 
szokatlaﾐ törtéﾐt. Eliﾐdultaﾏ lefelé és ﾐeﾏ esett jól, ﾏajd ﾏiﾐdeﾐ lépésﾐél a térdeﾏHeﾐ 
kalapáIsütés szerű fájdaloﾏ tört elő. Jézusoﾏ! Ez ﾐag┞oﾐ fáj! De le kell jutﾐi, ha fáj, akkor is. 
Az eg┞eﾐes szakaszoﾐ ﾏegiﾐt joHH lesz, goﾐdoltaﾏ. Leérteﾏ, haladtaﾏ ヵヰ-ヱヰヰ ﾏétert, de 
nem. Neﾏ Híroﾏ. Eljött az első igazi „ﾏaratoﾐi fal”. Bele kell sétálﾐi, piheﾐtetﾐi a térdeiﾏet, 
ﾏert Haj lesz. Neﾏ akartaﾏ sétálﾐi! De ﾏost először az „ÚT” soráﾐ ┗alóHaﾐ le kell küzdeﾐi 
ﾏagaﾏat, félreteﾐﾐi a Hüszkeséget és Hele kell sétálﾐi, ha He akaroﾏ fejezﾐi. Ez van. Be 

akaroﾏ fejezﾐi, ﾏárﾏiﾐt a IélHaﾐ!  A sors ┗alahol el┗esz, ┗iszoﾐt ﾏáshol ┗issza ad. Sétálok 
a lassaﾐ eﾐ┞hülő fájdaloﾏ társaságáHaﾐ, aﾏikor eg┞ futótárs Híztat: „Hajrá Első Maratoﾐ! Aki 
eddig eljutott az ﾏár Heér!” Még ó┗atosaﾐ a ┗állaﾏ is ﾏeg┗eregette, aﾏi ﾐag┞oﾐ jól esett. 
Még ﾐéháﾐ┞ ﾏétert ﾏegtetteﾏ „g┞alog” és az isﾏeretleﾐ segítő előtt is tiszteleg┗e 
összeszedteﾏ ﾏagaﾏ és újra futﾐi kezdteﾏ. Megiﾐt HeleIsaptaﾏ az időﾏérő kapuﾐál a 
paIsikat g┞űjtő sráI teﾐ┞eréHe és ﾏég hallottaﾏ a hátaﾏ ﾏögött, ahog┞ a „száﾏlálója” eléri 
az 5000-et. 

Nag┞oﾐ lassaﾐ haladok a ンヴ. kﾏ felé. Az időﾏ ﾏár a kí┗áﾐt sziﾐt felett jár ヵ perIIel, de ezt is 
le kell küzdeﾐeﾏ. Ma ﾐeﾏ lesz áloﾏ idő, ﾏa a IélHa érés a foﾐtos. Na jó, ヵ perI Isúszás ﾐeﾏ 
szég┞eﾐ és to┗áHH lépdelek. PiIi┗el későHH ﾐ┞ugtázoﾏ, hog┞ fáradt ┗ag┞ok, de ┗égül is jól 
┗ag┞ok, ﾐiﾐIs légzési és eg┞éH Helső proHléﾏáﾏ, a kis ﾏotor is szépeﾐ ket┞eg, ﾐeﾏ hajtoﾏ 
túl. Mert ug┞e ﾐeﾏ a tá┗olság öl, haﾐeﾏ a teﾏpó. 

Hűha! Mi törtéﾐik itt eg┞ik pillaﾐatról a ﾏásikra? Éhes ┗ag┞ok! De ﾐag┞oﾐ. Téﾐ┞leg eg┞ 
szeﾏpillaﾐtás alatt tört ráﾏ. Most ﾏi leg┞eﾐ? Szilárd kaja kell! De hoﾐﾐaﾐ? Ja, hog┞ a frissítő 
poﾐtoﾐ ┗aﾐ Haﾐáﾐ. De fiﾐﾐ┞ás ┗ag┞ok. Eddig eg┞ ┗erseﾐ┞eﾐ seﾏ élteﾏ ezzel a lehetőséggel, 



ﾏert ﾏi ┗aﾐ, ha ┗alaki ﾏár hozzáért izzadt kézzel, ﾏiközHeﾐ el┗ett eg┞ ﾏásik daraHkát. ÚjaHH 
feladat, aﾏiHeﾐ le kell g┞őzﾐi ﾏagaﾏ. PróHálj észﾐél leﾐﾐi! SzáﾏHa ┗eszeﾏ a lehetőségeket: 

A: Még ヵヰ-ヱヰヰ ﾏéter, eléreﾏ a frissítőt, iszoﾏ, eszek Haﾐáﾐt ふaﾏihez lehet, hog┞ ﾏás izzadt 
kézzel hozzáértぶ, ﾐeﾏ leszek éhes és to┗áHHfutok. 

B: Neﾏ eszeﾏ, to┗áHH ﾏeg┞ek, éhes ﾏaradok, ﾏáshol siﾐIs kaja és ﾏég Β kﾏ hátra ┗aﾐ. 

Kérdés: Mel┞ik ┗álasz segíti elő az első ﾏaratoﾐ Hefejezését? 

…ittaﾏ, to┗áHHlépdelek és ﾏegállok a Haﾐáﾐos asztal előtt. Ki┗álasztok eg┞ tá┗olaHH eső – 

hátha - ﾐag┞oHH daraHot és lassaﾐ elﾏajszoloﾏ, ﾏajd to┗áHHiﾐdulok. 

Már ﾏiﾐdeﾐ újraiﾐdulás fáj, de futﾐi kell. A fájdaloﾏ ﾏellé isﾏét társaﾏul szegődik a 
rakparton feledett Unalom IiﾏHora a koráHHaﾐ ol┞ szépﾐek látott szigeti fák, Hokrok és 
padok képéHeﾐ. Fa, Hokor, pad. Fa, Hokor, pad. Fa, Hokor, pad. Ott ┗ag┞uﾐk ﾏár? Ott 
┗ag┞uﾐk ﾏár? Fa, Hokor, pad. Fa, pad, Hokor. Mikor lesz ﾏár ┗ége!? Már látﾐi se akaroﾏ és 
az aszfaltot Háﾏul┗a haladok to┗áHH, az ﾏost érdekeseHH. NiﾐIs két eg┞eﾐlő tá┗olságra lé┗ő 
és két eg┞forﾏa úthiHa.  

EHHől az „okos” elﾏélkedésHől eg┞ ┗élhetőeﾐ ┗áltóHaﾐ futó g┞erek elsuhaﾐása zökkeﾐt ki. 
Persze a hátsó, zöld rajtszáﾏot ﾐeﾏ ┗iseli, ﾏert az ekkorra ﾏár fáradt ンヰ, ┗ag┞ ヴヲ kﾏ-t futó 
ﾏég észre┗eﾐﾐé, hog┞ ő azért il┞eﾐ fitt és üde, ﾏert ﾏa ﾏég Isak ﾐéháﾐ┞ kilit futott. De erre 
is kidolgoztaﾏ a taktikát. Már ﾐeﾏ a hátsó rajtszáﾏot kereseﾏ, ha ┗alaki frisseﾐ elroHog 
ﾏelletteﾏ. De ﾐeﾏ áﾏ! Haﾐeﾏ a gat┞aguﾏit a derekáﾐ! Azt Hizoﾐ┞! Aﾏi┗el a Ihipet 
tartalﾏazó rajtszáﾏot rögzítik a derekukoﾐ, ez az a rajtszáﾏ, aﾏit a Isapattagok átadﾐak 
eg┞ﾏásﾐak és HeleHújﾐak, ﾏiﾐt eg┞ pulIsiHa. Óh, kéreﾏ, ┗aﾐ itt ész!  A szép szíﾐes, 
hiHátlaﾐ ﾏásik rajtszáﾏot ﾏegőrzitek eﾏlékHe, de a ヲ foriﾐtos gat┞aﾏadzag akkor is elárul! 
 Száﾏoﾏra az összeizzadt, g┞űrött, ┗erseﾐ┞eﾐ haszﾐált rajtszáﾏﾐak sokkal ﾐag┞oHH értéke 
┗aﾐ. ÚjaHH „okos” elﾏéleteﾏeﾐ lépjüﾐk túl és ┗égül is hálás ┗ag┞ok a kissráIﾐak, ﾏert aﾏíg 
ezeﾐ a Haroﾏságoﾐ goﾐdolkodtaﾏ, addig kijutottuﾐk a f/H/p triuﾏ┗irátus fogságáHól. 
Miﾐdeﾐ Isak ﾐézőpoﾐt kérdése! Köszi kisIsá┗ó ﾐeked is!  

Elérjük a zeﾐélő szökőkutat, aﾏi ha jól eﾏlékszeﾏ az eg┞ik ked┗eﾐI klasszikusoﾏat a 
Radetzky-iﾐdulót játszotta éppeﾐ, ezzel újaHH leﾐdületet ad┗a, aﾏi┗el ﾏár eléreﾏ a híd 
felhajtóját, ezeﾐ felfutottaﾏ és isﾏét ol┞aﾐ dolgot kell ﾏoﾐdaﾐoﾏ, aﾏit eddig ﾐeﾏ 
goﾐdoltaﾏ ┗olﾐa: JoHHaﾐ esik fölfelé haladﾐi a lejtőﾐ, ﾏiﾐt ﾐeﾏ sokkal ezelőtt lefelé. 

Mit ﾏoﾐdtaﾏ? Neﾏ sokkal? Dehog┞ﾐeﾏ! A teﾏpóﾏat ﾐéz┗e ﾏár ヱヰ perI „késésHeﾐ” 
vagyok. De nem megy jobban. Ezt el kell fogadﾐi! Be kell érﾐi! Mára ez a Iél! Megﾐ┞ugszoﾏ 
és haladok to┗áHH. Megtörlöﾏ az arIoﾏ és érzeﾏ, hog┞ jeleﾐtős sóréteg IsüIsül rajta, sziﾐte 
karIol ﾏiﾐdeﾐhol. Meg┗aﾐ a feladat a kö┗etkező itatóhoz. Neﾏ Isak iﾐﾐi kell, haﾐeﾏ eg┞ kis 
┗ízzel leﾏosﾐi az arIoﾏat is. De ﾐe szaladjuﾐk eﾐﾐ┞ire előre, hiszeﾐ jöﾐ a pesti ┗erseﾐ┞ek 
eg┞ik sztárja, a N┞ugati téri felüljáró. A láHáﾐál a Bátor táHorosok isﾏét ott ┗aﾐﾐak, ﾏert 



tudják, hog┞ ezeﾐ a hel┞eﾐ és időHeﾐ ﾏiﾐdeﾐ apró pozití┗ sugallat jól jöﾐ. Nag┞oﾐ tolják!  

Holﾐap lehet, hog┞ He leszﾐek reked┗e, de kitartóaﾐ ott ┗aﾐﾐak ┗elüﾐk az útoﾐ, ﾏiﾐdeﾐ 
┗erseﾐ┞eﾐ. Köszi láﾐ┞ok, fiúk! Külöﾐ köszöﾐet aﾐﾐak a láﾐ┞ﾐak, aki leol┗asta a rajtszáﾏról a 
ﾐe┗eﾏet, és szeﾏél┞re szaHottaﾐ Huzdított!  Sokaﾐ el seﾏ tudják képzelﾐi, hog┞ ﾏil┞eﾐ jól 
esik ez il┞eﾐkor. Eg┞szer ol┗astaﾏ ┗alahol, hog┞ a pál┞a ﾏellett eg┞edül drukkoló idegeﾐ 
Híztatása is kH. ヱヵヰ ﾏétert ┗isz előre. Lehet Heﾐﾐe ┗alaﾏi, ﾏert téﾐ┞leg jól esik! Mi 
felkészülüﾐk és futuﾐk, ők, ti pedig kijöttök és ti is ott ┗ag┞tok ┗elüﾐk! Nélkületek sokkal 
ﾐehezeHH és uﾐalﾏasaHH leﾐﾐe! Azt hiszeﾏ ﾏiﾐdeﾐ futó ﾐe┗éHeﾐ ﾏoﾐdhatoﾏ, hog┞: 
KÖS)ÖNJÜK! 

Térjüﾐk ┗issza az újaHH eﾏelkedőhöz. Be┗alloﾏ, akár ﾏeﾐﾐ┞ire ﾏeredek, ﾐehéz és ﾏár az út 
┗ége felé ┗aﾐ, éﾐ szereteﾏ. Taláﾐ azért, ﾏert ﾏegisﾏerkedésüﾐk előtt sokat riogattak ┗ele 
és joHHaﾐ tartottaﾏ tőle, ﾏiﾐt az iﾐdokolt ┗olt. Ill. ﾏiﾐdig ┗aﾐ ott ┗alaki, aki ﾏég szeHHé teszi 
az útﾐak ezt a szakaszát és Híztat ﾏiﾐket: Moﾐspart Sarolta, tájfutó ┗ilágHajﾐok, 
tizeﾐﾐég┞szeres ﾏag┞ar Hajﾐok, sífutásHaﾐ hatszoros ﾏag┞ar Hajﾐok. Az első ﾐő EurópáHaﾐ, 
aki hároﾏ óráﾐ Helül futotta le a ﾏaratoﾐi tá┗ot. Megtiszteltetés ┗olt száﾏoﾏra, hog┞ az 
első ﾏaratoﾐoﾏoﾐ is a teﾐ┞eréHe Isaphattaﾏ! 

Haladok to┗áHH és ┗áratlaﾐ ﾏeglepetés ér, ﾐeﾏ fúj a szél és ﾐeﾏ érezhető a közeli 
g┞orséttereﾏ ﾏáskor erőteljes „illatfelhője”. Viszoﾐt jöﾐ a lejtő és ﾏár tudoﾏ, hog┞ ez fájﾐi 
fog. Fáj is, de ﾐeﾏ Isak a térdeiﾏHeﾐ, ahog┞ leérek, Heszúr a joHH oldalaﾏ. Neﾏ Híroﾏ 
to┗áHH. Sétálﾐoﾏ kell, ﾏert aﾐﾐ┞ira fáj. Sétálok, az időﾏ ﾏár közHeﾐ Hrutálisaﾐ elszállt, de 
ﾏár ﾐeﾏ érdekel. CélHa kell érﾐi! A g┞aloglás ﾏegﾐ┞ugtatja a térdeiﾏet és az oldalaﾏat is. 
Rájö┗ök, hog┞ aﾐﾐak a Haﾐáﾐﾐak a fele is elég lett ┗olﾐa. De ﾏár ﾏiﾐdeg┞. Összeszedeﾏ 
ﾏagaﾏ és a dugóHaﾐ áIsorgó autók kipufogó gáza is g┞orsaHH teﾏpóra ﾏoti┗ál. Eliﾐdulok, 
de pár lépés utáﾐ ﾏegiﾐt fáj az oldalaﾏ, ug┞aﾐ ol┞aﾐ erős iﾐteﾐzitással, ﾏiﾐt a séta előtt. 
Szeﾐ┗edek, de haladﾐi kell! Neﾏsokára isﾏét frissítő és ott ﾏajd ﾏegiﾐt piheﾐek. Aﾏúg┞ is 
érdeﾏes ﾏielőHH odaérﾐi, ﾏert ott lesz Cola. Végre ┗alaﾏi, aﾏiﾐek ┗aﾐ íze. Lassaﾐ haladok 
és közHeﾐ joHHról ráﾏ köszöﾐ ┗alaki. Eg┞ régi kolléga, de ﾏár iﾐkáHH futótárs. Látja a 
szeﾐ┗edéseﾏet, kH. ン szóHaﾐ „ﾏeg┗itatjuk” és jó utat kí┗áﾐuﾐk eg┞ﾏásﾐak, ﾏajd 
to┗áHHhalad. 

Eléreﾏ a frissítőt, de ﾏár előtte kiállok oldalra, hog┞ a töHHieket ﾐe za┗arjaﾏ a 
lépdeléseﾏﾏel és az oda ┗ezető utolsó ヲヰ ﾏétert is g┞alogol┗a teszeﾏ ﾏeg. Odaérek, ﾐéﾏi 
arIﾏosás, ﾏajd jöhet a Cola. Belekort┞olok, de ﾐeﾏ kí┗áﾐoﾏ. Iﾐdulok to┗áHH a Lehel útra az 
isﾏét fájó oldalaﾏﾏal. Itt ﾏegiﾐt eg┞ hosszú, eg┞eﾐes szakasz jöﾐ és a legszörﾐ┞űHH 
goﾐdolat: TÖBBÉ SOHA! NEM, ezt ﾏég eg┞szer NEM Isiﾐáloﾏ!  Befejezeﾏ és eﾐﾐ┞i! 

Alig ┗ároﾏ a joHH fordulót, aﾏi ﾏár Helátható közelségHe hel┞ezi a Hősök terét. Fejet 
leszegve megyek, gondolkodoﾏ, hog┞ ﾏit tehetﾐék a fájdaloﾏ elﾏulasztására, de ﾐeﾏ 
ﾏerek seﾏﾏit Isiﾐálﾐi. Már töHH, ﾏiﾐt ヴ órája sziﾐte ug┞aﾐazokat a ﾏozdulatokat ┗égzeﾏ, 
és ﾐeﾏ akaroﾏ, hog┞ ┗alaﾏi ﾏeghúzódjoﾐ, ┗ag┞ HegörIsöljöﾐ. Neﾏ ﾏerek ﾏáshog┞ 
mozogni.  



Felﾐézek és reﾏéﾐ┞ked┗e fig┞eleﾏ, hátha látok ﾏár joHHra kaﾐ┞arodó eﾏHerkéket. De ﾐeﾏ, 
sőt rádöHHeﾐek, hog┞ ﾏég ﾏiﾐdig ﾏessze ┗aﾐ. Ezt ﾏár látﾐi se Híroﾏ és ﾐeﾏ is akaroﾏ, úg┞ 
döﾐtök, hog┞ fig┞eleﾏ iﾐkáHH to┗áHH az útépítők ﾏuﾐkájáﾐak g┞üﾏölIsét és addig seﾏ 
látoﾏ, aﾏit ﾏég ﾐeﾏ látok. Ráﾐézek az órára és az átlag teﾏpót jelző száﾏok ﾐag┞oﾐ ﾐag┞ra 
ﾐőttek, ﾏár za┗ar. JoHH híjáﾐ átkapIsoloﾏ, hog┞ az összes eltelt időt ﾏutassa, ez ke┗ésHé 
idegesítő. Eg┞ jó ideig íg┞ haladok to┗áHH, aﾏikor eg┞szer Isak észre┗eszeﾏ a szeﾏeﾏ 
sarkáHól a lezárást Hiztosító reﾐdőrautó ┗illogóiﾐak féﾐ┞ét. Felﾐézek és igeﾐ, ﾏiﾐdjárt jöﾐ a 
kaﾐ┞ar és utáﾐa ﾐeﾏ sokkal eg┞ újaHH sétát eﾐgedél┞ezek ﾏagaﾏﾐak, ﾏert azt ﾏár 
eldöﾐtötteﾏ, hog┞ az aluljáróHa lefelé ﾐeﾏ futok. Leérek és fölfelé ┗iszoﾐt futﾐi akarok. A 
séta ﾏiatt ﾏost ﾐeﾏ fáj az oldalaﾏ, de tudoﾏ, ha isﾏét futﾐi kezdek, akkor fájﾐi fog. Ez ┗aﾐ, 
akkor is futﾐi kell. Ha lassaﾐ is, de futﾐi. Még ┗aﾐ ヲ kﾏ, ﾐeﾏ lehet ┗égigsétálﾐi! Isﾏét 
összeszedek ﾏiﾐdeﾐt, aﾏi ﾏég Heﾐﾐeﾏ ﾏaradt és ﾐeki┗ágok az eﾏelkedőﾐek. Neﾏ 
té┗edteﾏ, fáj. De lassaﾐ, lassaﾐ fölérek és a ﾏai ﾐapra száﾐt feladatok közül eg┞ ┗éget ért. 
NiﾐIs töHH föl és le. Most ﾏár ﾐag┞jáHól eg┞ sziﾐtHeﾐ halad az út.  

Dehog┞ halad! Az éﾐ utaﾏ Isak ┗áﾐszorog. CsigateﾏpóHaﾐ eléreﾏ a ヴヱ kﾏ-t jelző táHlát és 
jöhet az utolsó frissítés. Két kort┞ ┗íz, hog┞ a száﾏat kiöHlítseﾏ és iﾐdulok to┗áHH. Már ﾐeﾏ 
akarok sétálﾐi, ﾏár ﾐeﾏ akaroﾏ húzﾐi az időt, ﾏár ﾏiﾐdeﾐ ﾐag┞oﾐ fáj és He akaroﾏ fejezﾐi. 
Kaﾐ┞arog az út és ﾏég fig┞elﾐi kell arra is, hog┞ a ﾐed┗es fale┗elekeﾐ, ﾐehog┞ elIsússzak. 
Aztáﾐ joHHról felIsillaﾐ a reﾏéﾐ┞sugár. Látoﾏ a Iélzóﾐát és eg┞re haﾐgosaHH a zeﾐe és a 
Hefutók üd┗özlése. Majd ahog┞aﾐ felerősödött, úg┞ el is halkul a zsi┗aj. Tá┗oloduﾐk és 
tá┗oloduﾐk. Ne ﾏár! Hol ┗aﾐ ﾏár a ┗isszafordító? Még ﾏiﾐdig ﾐeﾏ forduluﾐk, ﾏég ﾏiﾐdig 
ﾐeﾏ. Végre kaﾐ┞arodik az út. De ﾐe Halra! JoHHra ┗aﾐ a Iél és ﾏég ﾏiﾐdig tá┗oloduﾐk. Végül 
Isak eljöﾐ a ┗isszafordító. Még eg┞ eg┞eﾐes szakasz és a ┗égéﾐ a ヴヲ-es táHla, ﾏajd két 
ﾐag┞oﾐ rö┗id Halos és jöﾐ a Iéleg┞eﾐes. A hosszú eg┞eﾐesHeﾐ kiIsit próHáloﾏ összeszedﾐi 
ﾏagaﾏ és felkészülﾐi a ┗ár┗a ┗árt élﾏéﾐ┞re. Öröﾏﾏel állapítoﾏ ﾏeg, hog┞ ┗égül is a 
fáradtság fájdalﾏáﾐ kí┗ül ﾐiﾐIs seﾏﾏi goﾐd, ﾐiﾐIs sérülés, az oldalaﾏ ﾏeg úg┞is aHHahag┞ja 
a szurkálódást, aﾏikor ﾏegállok. Íg┞ lassaﾐ eléreﾏ az utolsó kiloﾏétert jelző táHlát és jöhet a 
két Halos. Már az elsőﾐél Harátok iﾐtegetﾐek és kiaHálﾐak, aﾏi ﾐag┞oﾐ jól esik, ﾏajd jöhet az 
utolsó kaﾐ┞ar és a ta┗al┞ról isﾏert felirat:  

Utolsó ヱヰヰ ﾏéter 

HŐSÖK VAGYTOK MIND! 

Átlépek az első Ihipet érzékelő szőﾐ┞eg fölött, ﾏajd speakerüﾐk Heﾏoﾐdja a ﾐe┗eﾏet. 

IGEN! E) A)! BOLDOGSÁG VAN! 

Ezért Isiﾐáltaﾏ! EHHeﾐ a ヱヰヰ ﾏéterHeﾐ ┗aﾐ Heﾐﾐe az elﾏúlt eg┞ é┗! Ez ﾏiﾐdeﾐt ﾏegér! 

EHHeﾐ ┗aﾐ Heﾐﾐe ﾏiﾐdeﾐ: a koráﾐ kelések, a sötét, a hideg, a szél, ┗ag┞ a forró ﾐ┞ári edzés! 
Amikor to┗áHH ﾏeg┞ a futó és ﾐeﾏ iﾐdul haza, pedig ﾏár fáradt, a kiIsi┗el ﾐag┞oHH 
eﾏelkedők, a kaﾐ┞arok ﾐag┞oHH í┗e, a koráHHi ┗erseﾐ┞ek, a hiHák és tapasztalatok, az előHHi 



ヴヲ kﾏ ﾏiﾐdeﾐ kíﾐja és terﾏészeteseﾐ Ti is! A Harátok, Isalád, futóIiﾏHorák, isﾏerősök, 
ha┗erok, szer┗ezők, szurkolók, ﾏiﾐdeﾐki, aki HárﾏiHeﾐ is segítette eﾐﾐek a ヱヰヰ ﾏéterﾐek a 
ﾏeg┗alósulását. 

Hihetetleﾐ! Még ┗aﾐ hátra ﾐéháﾐ┞ ﾏéter, de azt hoﾏlokoﾐ Isúsz┗a is…    

Él┗ezeﾏ ezt a ﾐéháﾐ┞ utolsó lépést és úg┞ érzeﾏ, hog┞ szépeﾐ, leﾐdületeseﾐ futok a Iélkapu 
felé. Ez kí┗ülről Hiztosaﾐ sokkal száﾐalﾏasaHHaﾐ ﾐéz ki, de higg┞étek el, itt ﾏár ﾏiﾐdeﾐki 
HŐS és Ő E)T ÉR)I Helül! 

Eljöﾐ isﾏét a ┗isszaszáﾏlálás, de ezt ﾏost ﾐeﾏ akaroﾏ! Már ﾐiﾐIseﾐek ezrek, ﾏár ﾐiﾐIseﾐek 
500-ak, ﾏár ﾐiﾐIseﾐek ヵヰ-ek, ﾏár Isak  

ヱヰ ┗aﾐ, Γ, Β, Α, ヶ, ヵ lépés… Az utolsó taktika, kiseHHeket lépﾐi, hátha to┗áHH tart!  

…ヵ, ヴ, ン, ヲ, ﾏég ヱ utolsó és a ┗égét a Iélkapu sípolása jelzi, aﾏiﾐt áthaladok alatta. 

MARATONISTA LETTEM 
Lassaﾐ sétálok to┗áHH, ﾏegkapoﾏ az érﾏet, aﾏiﾐek eg┞ é┗e feﾐﾐtartoﾏ a ki┗álasztott 
hel┞ét, aﾏiﾐek szó szeriﾐt is súl┞a ┗aﾐ, de át┗itt érteleﾏHeﾐ ﾏég ﾐehezeHH. Eg┞ éreﾏ, aﾏi az 
életeﾏHeﾐ ezutáﾐ ﾏiﾐdig ug┞aﾐ azt fogja jelképezﾐi, ﾏiﾐdig ott lesz és Hizoﾐ┞ítja, hog┞ 
eg┞szer ﾏár képes ┗oltaﾏ ﾏegteﾐﾐi ┗alaﾏi ﾐag┞ dolgot, aﾏihez előtte seﾏﾏi közöﾏ ﾐeﾏ 
┗olt. Ott lesz, hog┞ ﾐe felejtseﾏ el a kezdeteket, az eltelt eg┞ é┗et és az utolsó ヱヰヰ ﾏétert!  

Az téﾐ┞, hog┞ ez a ヴ óra ヲヲ perI és ヲΓ ﾏásodperI ﾏeg┗áltoztatta az életeﾏet. Már isﾏereﾏ 
eg┞ ┗áltozatát aﾐﾐak, aﾏi a ンヲ kﾏ-ﾐ túl ┗aﾐ. Neﾏ ┗oltak kifejezetteﾐ fárasztóHHak fizikailag 
ezek az isﾏeretleﾐ kiloﾏéterek, ﾏi┗el ﾏár ヲヶ-28-ﾐál is fáradt ┗oltaﾏ, ﾐeﾏ hat┗áﾐ┞ozódott. 
Viszoﾐt iszoﾐ┞atosaﾐ keﾏéﾐ┞ küzdeleﾏ ┗olt fejHeﾐ, ┗égig. A tá┗ot ﾐeﾏ g┞őzteﾏ le, Isak 
ﾏegküzdötteﾏ ┗ele és íg┞ ﾏég joHHaﾐ tiszteleﾏ! Akit ﾏa leg┞őzteﾏ ﾏiﾐdeﾐ eg┞es lépésﾐél, 
az éﾐ ﾏagaﾏ ┗oltaﾏ. 

A futás terﾏészeteseﾐ a to┗áHHiakHaﾐ is ﾏarad tekiﾐt┗e, hog┞ ﾏég erre az é┗re is ┗aﾐ 
ﾐe┗ezéseﾏ. Eg┞ őszi és eg┞ ta┗aszi ﾏaratoﾐ a ter┗ ill. ﾐéháﾐ┞ ﾏég idéﾐ kiﾏaradt rö┗ideHH 
verseﾐ┞, aﾏit szeretﾐék lefutﾐi jö┗őre. Valaﾏiﾐt az Ultra Balatoﾐ, azaz az UB Projekt. 
Reﾏéﾐ┞eiﾏ szeriﾐt aﾐﾐak a törtéﾐete kiIsit ﾏásról fog szólﾐi, a futás ﾏellett főleg eg┞ 
kalaﾐdos hét┗égéről és a Harátságról. A Isapatról és a ﾏegoldásokról. A közös küzdeleﾏről 
és jó haﾐgulatról.  

Végül kí┗áﾐoﾏ ﾏiﾐdeﾐkiﾐek, aki adott ﾐekeﾏ az idejéHől és elol┗asta ezt a törtéﾐetet: 

Találj eg┞ Iélt és szárﾐ┞ald túl! 


