
Az előzményekről annyit, hogy a valamikor tavaly kitaláltam, hogy meg kellene próbálni 

lefutni a maratont. Készülgettem is rá tavaly nyáron (szűk 2 hónapot), és ősszel nekifutottam, 

és végül 4:59:55-el célba értem. Kb. 29 kilométernél el kellett kezdenem sétálni, és 

eldöntöttem, hogy ez bizony nem jó így. Idén év elején ki is választottam a következő 

célpontot, beneveztem a bécsi maratonra. Internetről töltöttem mindenféle edzésterveket, 

olvasgattam is hozzá, majd végül a futananeten található Gruning edzésterv 4 órára felkészítő 

verzióját elkezdtem csinálni. Kb. 11 hetet elég szépen végigedzettem, olyan 550 kilométert 

futva. Bécsben végül 4:12 lett az eredmény, de 35 kilométertől többször is sétáltam. Ezzel 

megint nem voltam kibékülve. Miután kiderült, hogy nyertem indulási jogot (kb. 4:1, 5:1 

eséllyel részt lehet venni egy 10 dolláros lottón) a NY maratonra úgy döntöttem ismét 

nekiállok.  

 

Az edzésterv 18 hét volt, az első 3 hét alapozás jellegű, csak alacsony pulzuson kocogás, 

aztán 3*4 hét úgy felépítve, hogy az 1-3 héten fokozódott a terhelés a 4. hét pedig 

regenerálóbb jellegű volt, majd 3 hét levezető terhelés következett, a végén a versennyel. A 

cél 4 órán belüli idő elérése volt. A teljes edzésterv 1080 kilométer volt, amiből 917-et 

sikerült teljesítenem. A felkészülést nagyjából két szakaszra lehet osztani. Az első 13 hét 

szinte hibátlanra sikerült, minden kitűzött részcél teljesült (1:45- alatt a BP félmaratonon és 

2:42 a BP maraton 30-as résztávján). A második rész elég szenvedős volt. Valójában a 

problémák már a 12 héten elkezdődtek, de a 14-re (október első hetére) csúcsosodtak ki. 

Egyrészt elértem a teljesítőképességem határát és egyre nehezebben regenerálódtam, ami 

motivációval még talán áthidalható lett volna, de szeptember második felétől folyamatosan 

rossz idő volt és sokat esett. A lényeg, hogy már a 12. hetében elkezdtem betegeskedni, amit 

húztam magammal és pont az egész edzésterv csúcsterheléses hetét kellett pihenéssel 

töltenem (a tervezett 110 kilométerből kb 25-öt tudtam megcsinálni). Innen főleg mentálisan 

volt nehéz összeszedni magam, de törekedtem arra, hogy minden futásba tegyek önbizalom 

növelést, szóval egy picit engedékenyebb célokat tűztem ki, de a lényeg az volt, hogy azok 

mindig sikerüljenek.  

 

Ezen felül még egy dolog zavarta meg a versenyre való ráhangolódást. Az eredeti tervek 

szerint október 30-án utaztunk volna NY-ba, de a vízumról megfeledkeztünk és erre a 

reptéren jöttünk rá… Igen van ilyen Ahogy egyik barátom fogalmazott valakinek ezt is be 

kell ….nia Magamnak tudtam volna gyorsan intézni a reptéren, de Zsuzsinak régi típusú 

(kék) útlevele volt, amihez nem lehet elektronikus úton vízumot (ESTA) kérni. Hogy finoman 

fogalmazzak a történtek eléggé megviseltek minket. Még aznap (szombaton) megnéztük és 

kiderült, hogy a kék útlevélhez való vízumkérés több hét (követséggel időpontegyeztetés, 

döntés, kiértesítés stb), szóval egyszerűbb volt csináltatni egy újat sürgősségivel. Ezt még 

szombaton elindítottuk, megnyugodtunk, átszerveztem az utat (mondjuk úgy inkább, hogy 

elkezdtem, mert volt pl. vasárnap délutánra NFL jegyünk, amit itthonról nem olyan egyszerű 

eladni). Hétfőn utaztam el, hétfő este (nov 1.) már NY-ban voltam.  

 

Elnézést a kis kitérőért, mert Dani alapvetően a maratonról kért tőlem beszámolót nem a 

bénázásról, de ez olyan szerves része a történetnek, hogy nem tudtam kihagyni.  

 

A megérkezés után a szállodáig való utazás alapján már lehetett érezni, hogy NY hatalmas 

kiterjedésű. Első pillantásra megdöbbenti az embert, hogy mekkorák az épületek és milyen 

nagy a nyüzsgés, de talán még meglepőbb, hogy milyen gyorsan hozzá lehet szokni. Kis 

túlzással azt lehet mondani, hogy az első nap estéjére már fel sem tűnt. Először a metró 

térképét nézve úgy van vele az ember, hogy úgyis itt van a közelben ahová megy, és nem 

megy le azért a föld alá, hogy kétszer egy megállót utazzon egy átszállással. Ahhoz képest, 



hogy az utolsó hétre pár laza futás volt betervezve a fenti elven kedden-szerdán nem tudom 

mennyit sikerült sétálnom, de szerda estére azt éreztem, hogy leszakad a lábam. Ez különösen 

fárasztó tud lenni, mivel a terep nem sík, szóval ez plusszban hozzájön a távolságokhoz. 

Eldöntöttem, hogy innentől visszaveszek, hogy regenerálódjak vasárnapig.  

 

A kedd-szerdai benyomások alapján annyit, hogy Manhattanban az utcán sétálva nagyjából 

kajáldák és márkaboltok találhatóak elképesztő mennyiségben. Ha az ember látja az előttük 

áramló emberáradatot is, akkor hirtelen könnyebben társít képeket az elméleti 

közgazdaságtanban annyit tagolt versenyhez és haszonmaximalizáló fogyasztóhoz Ezek a 

képek egyébként nekem nem voltak túl pozitívak, sőt inkább nem tetszett.  

 

A merre van ez vagy az a múzeumon, illetve étel és ital vásárlásán túl nem interaktáltam túl 

sokat emberekkel. Ha erre mégis sor került, akkor szintén nem tudok pozitív tapasztalatokról 

beszámolni. Leginkább az volt az érzésem, hogy a végletekig leszabályozott folyamatok 

végén robotok ülnek, akik a munkaköri leírásukban nem szereplő kérdésekre kb. a system 

error választ adják. Véleményt vagy jó tanácsot, azt senki nem ad, legtöbbször a kérdéseidre a 

nyilvánvaló tényeket kapod válaszként. Az említett sok mászkálás miatt pl. fájt a lábam és 

gondoltam jó lenne egy masszázs. Megkérdeztem a recepcióst a hotelben, hogy tud-e ilyen 

helyet. A válasz az volt, hogy a hotelben van fitness center. Mondom ok, de ott nincs 

masszázs. A válasz az volt, hogy ebben a szállodában nincs másik fitness center, úgyhogy 

keressek az interneten. Köszi!:) Hogy egy másik példát említsek még ennek kapcsán, 

felmentem a Rockefeller center tetejére és olyan jegyet vettem, amiben volt egy NBC stúdió 

túra is. A 67. emeleten dolgozó kolléga, akinek az volt a feladata, hogy beengedje az 

embereket a lefelé menő liftbe, nem vállalt be egy tippet, hogy hol kell bemenni az NBC-hez, 

azt mondta menjek le és kérdezzem meg ott. A lenti kolléga sem vállalta be a tippet, mondván 

ezt a bejáratnál lévő information desk-nél tudják megmondani. Elindultam oda, de nem 

jutottam el a pultig, mert útközben belebotlottam a bejáratba… Még tudnék írni példákat, de 

ezzel nem akarom a sorokat tölteni.  

 

A kedd szerdáról még annyit, hogy sikerült megnézni az Intrepid anyahajót, a Guggenheim 

Museumot, a Rockefeller centert, azon belül az NBC stúdióit és a Museom of City of New 

York-ot. Az utóbbi kettőt nem ajánlom, a többit viszont nagyon!  

 

A lényeg, hogy csütörtökön sikerült is tartani a visszavett tempót (délelőtt pihenés, aztán 

elmentem felvenni a rajtcsomagomat a külön erre a célra rendezett Expo helyszínére. A 

rajtszámot csütörtök reggeltől szombat délutánig lehetett átvenni, nagyobb külföldi 

rendezvényen a verseny napján nincs rajtszám felvétel. (Ez is olyan egyértelműnek hangzik, 

minthogy az USA-ba vízum kell. Mondjuk én ezt a tudást is tapasztalással szereztem meg 

tavasszal Bécsben, amikor szombat este 7:10-kor elolvastam, hogy 7-ig van Expo. Egy pesti 

maratonnal a hátam mögött ez nekem meglepetés volt, és annyira vicces sem volt Végül 

azért elindultam, bár az is örök élmény marad, hogy a bemelegítésem az volt, hogy a rajt 

helyszínéről némi metrózással kombinálva elfutottam a már bezárt Expoig, ahol néhány 

hozzám hasonlóval együtt még sikerült rajtszámot szerezni, és jóformán befutottam a 

rajtterületre.) Az Expo-n egyébként minden volt, ami szem-szájnak ingere, az esemény 

főszponzora az Asics volt, de az összes márkának volt standja, mindenféle étrendkiegészítő, 

stb. stb. Itt lehet venni jegyet a befutónál lévő tribünre. Az igénybe nem vett repülőjegytől 

eltekintve ez volt az egyik legértelmetlenebb költés. Azért tűnt jó ötletnek, hogy majd Zsuzsi 

tud róla fényképet csinálni a befutóról. Ez annyira nem működik a rengeteg zászló miatt, meg 

ugye nehéz is egy valakit lefényképezni a tömegben (tudom, az elején nincs akkora tömeg), 

meg a jegy sem helyjegy. Mindemellett az erre megbízott cég kamerával veszi a célt, meg 



több fotós szemből kattintgat ezerrel. Persze ezek is pénzért megvehető képek, de a tribünjegy 

árából simán lehet venni.  

 

Délután megérkezett barátnőm és úgy voltunk vele, hogy ő is lásson valamit a városból 

megint nyakunkba vettük a várost. Megnéztük az Empire State Buildinget. Igazából ugyanaz 

az élmény, mint a Rockefeller, a 102 emeletre pedig szerintem pénzkidobás felmenni. Péntek 

ismét sok mászkálás, a nap 90%-át a Museum of Natural History-ban töltöttük. Számomra 

lenyűgöző volt, elképesztő mennyiségű anyag, nagyon igényesen bemutatva, nagyon jól 

strukturálva. Akit érdekelnek a természettudományok, és a természet annak nagyon ajánlom, 

ha megteheti, mindenképpen nézze meg, de szánjon rá egy teljes napot! A szombatot megint 

próbáltuk lazábbra venni, de utólag azt mondom, hogy talán még így is sok volt. Nehéz 

dilemma ez, ha már elmegy az ember ilyen messzire, szeretne minél több mindent megnézni. 

Kicsit mászkáltunk Brooklynban, Brooklyn bridge, dél Manhattan, pénzügyi negyed, Wall 

street, bika, WTC helye, Trinity church. Elmegy vele az idő.  

 

Szombat este még elmentünk a Pasta Partyra is, jó nagy tömeg egy nagy sátorban, mindenféle 

kaja, tűzijáték stb. Persze fizetős, de jó kis ráhangolódás volt a versenyre. Vasárnap reggel 

amikor felkeltem azért megmosolyogtam magam, hogy mindkét combom húzódik hátul 

Mindegy gondoltam, a munka bele lett téve ezen nem múlhat.  

 

Mivel összesen 45000 induló volt a versenyen, ezért maga a rajt is nagyon komoly szervezést 

igényelt. A verseny Staten Islandról indult, ide komppal lehetett átmenni Manhattenből, majd 

a komptól buszokkal vittek el a felkészülési területig, ami Fort Wordsworthben volt. Durva 

volt, hogy már a komptól kezdve mindenütt hömpölygött a tömeg. Ami azért fárasztó volt, 

hogy én a 10:10-es rajthoz 6:00 körül indultam el Queensből, a szállodából és kb. 8:50-kor 

értem a rajterületre. (Ebben nagy szerepet játszott, hogy a metróban sikerült találkoznom két 

helyivel, akik tudták a „tuti” útvonalat. Én is módosítottam az eredeti tervem, gondolván jobb 

ha velük megyek. Így kb. 40 perccel lett hosszabb az út. Mindegy odaértem és még ettől 

eltekintve is hosszú volt.) A rajtot úgy oldották meg, hogy három hullámban, három 

különböző „zsiliprendszerből” indították a nem profikat. A három zsiliprendszer úgy volt 

kialakítva, mintha 3 zsák lenne, amelyikek mindegyike a hídhoz ér. Minden hullámban volt 

kék, narancs és zöld zsilip. A különböző zsilipekből indulók csak a 8 mérföld után keveredtek 

össze a pályán. A hídon az egyik oldalon ment az egyik szín, a másikon a másik, a harmadik 

pedig egy szinttel lejjebb. A zsilipeken belül még cellák is voltak, amint aszerint töltöttek fel, 

hogy ki milyen tervezett időt adott meg. Az első hullámban a 3:40 alatti időt tervező futók 

mentek, a másodikban a 3:40-4:10 közötti időt tervezők, míg az összes többi ember később. 

Az időket nézve 7000 ember ért be 3:40 alatt, kb. 10000 3:40 és 4:10 között.  

 

A verseny előtt sokat dilemmáztam, hogy milyen taktikával fussak, próbáljak meg ráállni a 

3:40-es időfutóra és tapadni rá, vagy a 3:50-esre és ha van erő onnan felfelé támadni. Végül 

úgy voltam vele, hogy az elsőt választom. Végül nem sikerült teljesen, mert a honlapon 3:55-

ös tervezett időt adtam meg (ezt még valamikor nyáron írtam be, még szerintem mielőtt az 

edzést elkezdtem volna).. És így a saját zsilipemen belül egy hátrébb levő cellába osztottak 

be, amiből persze nem lehetett előrébb menni. Legalábbis a rajt előtti 10 percig nem, mert 

addig ott álltak a szervezők és kötelekkel el voltak választva a cellák (egy cella kb. 30-40 

méter hossz és 8-10 méter széles volt, és kb 1000 embert töltöttek bele. A cellába 9:20-9:40 

között lehetett bemenni, és a kaput pontban 9:40-kor bezárták. Ezt követően ott álltunk 20 

percet, mint a birkák a karámban, majd 10 perccel a rajt előtt behúzták a cellák közötti 

köteleket és elkezdték felsűríteni az embereket illetve odaengedni őket a célhoz (az első cella 



eleje is legalább 500 méterre volt tőle). Mivel egyébként hideg volt ezért eddig mindenki 

olyan ruhában állt, amit ott ledobhat és majd jótékonysági célra felhasználják.  

 

Majd később írok még az emberekkel kapcsolatos nem túl pozitív tapasztalataimról, de itt is 

megemlítem, hogy a végrehajtó kisembernek a szabály az bizony szabály. A 9:41-re 

odaérőket nem engedték be a cellába a szervezők, mondván hogy elkéstek, pedig volt helyük, 

hiszen úgy lett kialakítva a beosztás, és a beengedésük semmin nem változtatott volna. (Ezen 

túlmenően nem túl nehéz elkésni, mert egy nagy területen kóvályognak az emberek. Mondjuk 

az is igaz, hogy ha tényleg azzal a komppal mész, amire kiírtak, akkor biztos nem késel el, de 

ebben az esetben nekem legkésőbb 4.45-kor kellett volna elindulnom a szállodából) 

Összességében akkor ezen már nem lepődtem meg, hiszen ilyen az egész rendszer. Az 

emberek hozzá vannak szoktatva, hogy azt be kell tartaniuk és a hatáskörén kívüli döntést 

senkinek eszébe sem jut hoznia. El tudom fogadni, hogy ez működik, sőt még azt is elhiszem, 

hogy ha az ember megszokja, akkor együtt lehet vele élni, sőt egy idő után kényelmessé is 

válhat, de nekem nagyon furcsa volt.  

 

A pályával kapcsolatban tudtam, hogy nehéz lesz. Egyrészt nagyon sok szintkülönbség van 

benne, az órám szerint 600 méter, másrészt állandóan fúj a szél. A honlap szerint NY-nak két 

uralkodó széljárása van, és mindegy melyik az éppen aktuális, a verseny majdnem felét 

szembeszélben kell futni. Az idővel egész szerencsém volt, hétközben többször esett, de a 

verseny napján szép reggel volt 12-13 fok körüli hőmérséklettel.  

 

Az indulásnál a kb. 3 kilométer hosszú Verrazano hídon kell átfutni, ami elég meredek és 

mivel ez már szinte az óceán felett van (mondhatjuk a Hudson folyó torkolata) itt aztán 

tényleg semmi nem véd a széltől. Itt még negyed 11-kor is hideg volt, de a felfokozott 

idegállapot miatt engem nem érdekelt különösebben. Amint átérsz megérkezel Brooklynba, 

ahol már ott vannak a szurkolók, az út mindkét oldalán, mindenféle transzparensekkel. (A 

kedvencem egy csóka volt, aki egy Get out of Brooklyn! táblát tartott, és azt kiabálta, hogy 

Run Morons, run! Amikor ez eszembe jutott, még a 30 kilométer után is tudtam rajta nevetni. 

Az elején a tömeg nagyon inspiráló. Ha valaki tervezi, hogy kimegy, akkor a mezére, kiírhatja 

a nevét nagyon sokan fogják így személyre szólóan biztatni. Ez fenn van a honlapon is és 

olvastam is, de elfelejtettem. Akit ez segít, annak ajánlom. Igazából ott jutott eszembe, amikor 

egy viszonylag hosszabb szakaszon együtt futottam egy lánnyal és állandóan azt hallottam, 

hogy kiabáltak neki, hogy Go Christie, go! Az első párnál még azt hittem, hogy az ismerősei 

épp itt vannak, de azért elég gyorsan összeállt a kép, hogy valószínűtlen, hogy ennyien 

ismerik  

 

Az első 13 mérföldről nagyjából ennyit lehet elmondani, sokan vannak az utcák mellett, 

mindenki kiabál, a frissítő állomások elég sűrűn vannak (szinte mérföldenként). Ezen kívül az 

emberek is osztogatnak mindenfélét papírzsepit, vizet, banánt, narancsot, kávét. A pályán nem 

volt olyan sík szakasz, ami legalább 1 kilométer hosszú lett volna. A tömegben nagyon nehéz 

volt tempót fogni, szóval leginkább az órámat nézegettem és a pulzus-tempó-részidő 

hármasból figyeltem, hogy hol tartok. Ami nagyon hasznos volt ehhez, hogy az Expon voltak 

kitéve olyan karszalagok, amin rajta volt, hogy bizonyos időhöz milyen részidők tartoznak. 

Én hoztam egy 3:40-eset, és egy 3:50-eset az egyiket az egyik, a másikat a másik csuklómra 

ragasztottam. 8 mérföldnél még megvolt a 3:40-es részidő, féltávnál még kb. megvolt Eddig 

nagyon jól éreztem magam, az első fele szinte elrepült. Pont a féltávnál jött egy durva 

felüljáró, majd 15 mérföldnél a Queensborough híd, ami szintén hosszú és nagy szint. Itt már 

éreztem, hogy lassulok, de kapaszkodtam. (Akkor még nem tudtam, hogy a világcsúcstartó 



Gebre itt adta fel a versenyt, és azt sem, hogy a sajtótájékoztatón bejelentette a 

visszavonulását.)  

 

Átérve Manhattenbe a 5th Avenue-n folytatódott a verseny, talán az volt a legkevésbé 

izgalmas rész. Brooklynban kanyarog az út változatos, de itt amíg a szem ellát előre a 

sugárúton. Ami persze hol emelkedik, hol lejt.:) Itt már tudtam, hogy küzdős lesz a vége, talán 

jól jött volna még egy kis tapasztalat. Még a 30 kilométeres jelzést is itt éri el az ember, aztán 

át Bronxba, ami egy újabb jó nagy híd (a legrövidebb is legalább 2x olyan hosszú, mint a 

Szabadság híd vagy a Lánchíd). Itt volt egy olyan állomás, ahol adtak Powerbar gélt is. Én 

nem vettem, mert még volt két tasakom.  

 

A tempót nézegetve láttam, hogy már az 5:40-es ezrekkel is küzdeni kell és a helyzet csak 

romlott 35 kilométer környékére ezek inkább 6:00-ás ezrek kezdtek lenni. Ekkor már 

kifejezetten idegesített a visító tömeg Inspirációt abból próbáltam meríteni, hogy milyen 

sokat dolgoztam az edzéssel, ez nagyjából működött. Meg még egy dolog volt, a Museum of 

Natural Historyban volt egy kiállítás, ami a Déli Sark meghódításáról szólt. Az egész nagyon 

érdekes és nagyon jól dokumentált volt, a lényeg, hogy az angol expedíció majdnem 6 

hónapon keresztül menetelt a -20 - -40 fokban. (A végén a céltól 20 kilométerre 

végelgyengülésben megfagytak, de azért a kitartás példamutató.) Szóval erre is próbáltam 

gondolni, hogy ehhez képest ez nem lehet probléma. Meg sokszor eszembe jutott az elcsépelt 

régi vicc, hogy a maratonon csak az utolsó pár kilométer a nehéz, szóval igazából elég arra 

edzeni  

 

A 25-ös mérföld jelzést elhagyva elkezdtem érezni, hogy a bal combom hátul össze-

összeugrik. Nem mondom, hogy megijedtem, de legalábbis aggódtam. Nézegettem az órát, és 

úgy láttam, hogy a 4 órás célnak meg kell lennie. Próbáltam változtatni a lépéseken, de 

ilyenkor azért már ez nem megy olyan könnyen. Aztán már nem csak hátul kezdett görcsölni 

a bal lábam, hanem elől is, és kb. 100 méter múlva már a jobb combomban is éreztem hátul. 

Ekkor pont elértem az ½ mile táblát. Úgy voltam vele, hogy tutira megyek és tovább 

csökkentem a terhelést, mert nagyon nehezen éltem volna meg, ha olyan görcsöt kapok, 

amiből nem bírok felállni és elúszik a 4 óra. Egy 3-4 percet mentem így, aztán már elértem a 

400 yardos táblát. Próbáltam kocogva lépni, ment. A 200 yardos táblánál már a célegyenes 

volt, ahol voltak oldalt ülések, Zsuzsi is ott várt, szóval kikocogtam a pálya szélére, mondtam 

neki, hogy minden ok. Aztán megnéztem az órát és láttam, hogy 3:53 vége felé van. 

Gondoltam teszek egy utolsó próbát, megpróbálok benyomulni 3:55 alá, ha begörcsölök, 

ugyis mindegy 200 métert 5 perc alatt bemászok, vagy valaki csak behúz. Erre végül nem 

kellett, hogy sor kerüljön, mert nem a legelegánsabb technikával (nyújtott lábakkal sarokról 

sarokra szökkenve) átzúztam a célvonalon. Finishing time: 3:54:49 

 

Job well done! Great success! és hasonlók. :) 

 

A verseny alapján azt mondom, hogy a honlapon szereplő 5-8 perc többletidő teljesen reális a 

3,5-4 óra közötti futókvonatkozásában. Beszéltem egy sráccal, aki 3:20-as tervvel érkezett, de 

végül 3:30-at ért el. Ebből kifolyólag egyéni csúcs elérésére a New York maraton nem a 

legalkalmasabb helyszín, pláne ha valaki régen fut. Ennek ellenére szerintem jó és egyszer 

megéri megpróbálni. A 4 órás cél elérve, ami még egy kicsit zavar, hogy szigorú értelemben 

véve még mindig nincs végigfutott maratonom, szóval ha a kedv és lelkesedés kitart, akkor 

jövőre még teszek egy kísérletet.  


