
Walter István

Taktika

Török  Sanyival  –  aki  az  osztályban,  sőt  az  egész
iskolában a legjobb barátom volt – jó futók voltunk.
Sorra nyertük az iskolai versenyeket. Én ugyan, csak a
rövidebb távokat bírtam, így a 100, 200 és 400 méter
általában  az  enyém  volt.  Sanyi  viszont  a  hosszabb
távokon is mindig élen végzett.
Egy  tavaszi  versenyen  az  SzVSE  (Szegedi  Vasutas)
pályán  rendeztek  iskolai  sportversenyt.  Én  a  100-at
ugyan nem, de a 200-at megnyertem. A 400-on már
nem is  akartam indulni.  A  800  méteren  pedig  még
annyira sem. De odajött hozzám Sanyi, hogy segítsek
neki megnyerni a 800 métert.
- Megbolondultál? Én már a felénél „fűre lépek”!
Elmondta a taktikáját:
Ameddig bírom, csak húzzam teljes erővel a mezőnyt.
Ha  már  nem bírom álljak  ki,  ő  ott  lesz  mögöttem,
úgymond, addig fogom előtte a szelet, így meg tudja
nyerni  a  800-at.  Akkor  még nem ismertük a  „nyúl”
kifejezést, aki mostanság megbízásból diktálja az élen
a megfelelő iramot a többi futónak.
Lehet,  hogy én lettem az első „nyúl”? Egy barátnak
mindent. El is indultunk.
400 méter után bevágtam az összes futó elé és teljes
erőmből futottam, mint amikor a csősz megkergetett
bennünket  a  gyümölcsös  kertben.  Máskor  600
méternél  már  beállt  a  szúrásom,  ami  jelzés  volt
nekem,  hogy  álljak  ki.  Most  is  éreztem valamit,  de
tudtam, hogy a barátomért futok, így összeszedtem az



akaraterőmet és mentem tovább. Nem is előzött meg
senki,  bár  azt  sem  éreztem,  hogy  Sanyi  ott  lenne
mögöttem.  Csak  futottam,  szinte  önkívületben.  Már
alig  volt  hátra  talán  20  méter  a  célig,  amikor  azt
éreztem, hogy tovább nem bírom. De csak mentem,
vittek a lábaim, meg a szívem. Aztán a cél előtt kb. 2
méterrel nem bírtam tovább, összeestem.
Azt azért észleltem, hogy Sanyi elfut mellettem és a
célbíró mondja, hogy első. Jó érzés szállt meg. Utána
még  valaki  befutott  mellettem.  Mondták  neki,  hogy
második.
Nem tudom mi  jutott  eszembe,  de  gurultam egyet.
Pont át a célvonalon.
Hallottam, hogy mondják: harmadik!
Nem sokat tudtam ennek örülni, mert az egész osztály
– legelőször Sanyi – rohant oda hozzám, hogy mi van
velem? 
Főleg  az  esett  jól,  hogy a  lányok hozták  a  vizet,  a
Bambit.  Itattak,  vigasztaltak,  pátyolgattak.  Nincs-e
valami  bajom.  Nem  kell-e  orvost  hívni.
Dicsértek,  hogy  milyen  ügyesen  jutottam  át  a
célvonalon. Ha lett is volna valami bajom, ezektől is
meggyógyultam  volna.  Felsegítettek,  leültettek  egy
padra  és  szinte  hőssé  kiáltottak  ki,  amiért  ilyen
önfeláldozó voltam.
Sanyi  persze  megnyerte  ezt  a  távot  és  nagyon
köszönte, hogy így kiálltam az érdekében.
Gratuláltam neki,  de  megjegyeztem –  főként,  mivel
már az égvilágon semmi bajom nem volt – hogy:
 – Te lettél ugyan az első, de hidd el, ma én győztem!


