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MÉSZÁROS
GÁBOR
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! Hisznek a kihívásokban, 

a teljesítményben, a 
kitartásban, a célokban 
– és magukban. 
Igazi példaképek, jó 
értelemben vett irigyelt 
emberek, szenvedélyes 
és céltudatos személyek, 
akik a saját életútjukkal 
mindannyiunk 
számára inspirációt 
jelentenek. Hogyan 
lesz a fogorvosból 
ultramaratonista, 
az intézeti srácból a 
speciális világjátékok 
ötszörös aranyérmese, 
az állását elveszítő 
termékmenedzserből a 
saját manufaktúrájával 
világhírnevet szerző 
„csokikirály”?  
Következzen a három 
hősünk igaz története!

DR. LUBICS
SZILVIA

GERENCSÉR
GÁBOR
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A nappali asztalán számításokkal teleírt lapok, 
az ajtón domborzati térkép – mindkettő Spar-

tathlon-itiner. A felragasztott útvonalterv kívülál-
lóként is értelmezhető, legalább részben: a szep-
tember végi verseny 246 kilométerét szakaszokra 
osztotta, a tervezett részidők alá-mellé írt számok 
viszont talányosak. Talán szintjelzések? 

Egy Spartathlon-kaliberű verseny előtt mini-
mum egy hónappal már fejben a terepen jár, mate-
kozik. Megnézi más versenyzők eredményeit, kalku-
lál, hogy melyik szakaszt milyen tempóban kellene 
lefutnia – tízszer, hússzor is újraszámol. Idővel az 
agyába égnek majd a naponta többször szembe 
jövő adatok. Tudja, hogy négy hét múlva pénteken 
ebben az időpontban pontosan hol lesz, és mit kell 
tennie. Muszáj. Lesz a versenynek olyan szakasza, 
amikor csak az automatizmusok működnek, amikor 
a kísérő (férje) szavai sem feltétlenül jutnak el a tuda-
táig. Ezek a számok akkor ugranak majd elő – talán. 
Vagy akkor sem, mert „elengedi” őket (volt rá példa).

A fekete-fehér térkép tetején két rövid mondat 
csücsül.

„Hiszek magamban!”
„Felkészült vagyok fizikálisan és mentálisan!”
Bár ezek vannak kiplakátolva, évek óta egy har-

madik mondatot cipel. 
„Gimnazistaként kaptam az Erdélyből áttelepült 

némettanáromtól. Nem is nekem, hanem anyunak 
mondta: Szilvinek olyan akaratereje van, hogy fala-
kat lehet vele dönteni. Akkor nem egészen értettem, 
de később elő tudtam venni. Nem sejthette, hogy 
ezzel a mondattal mit adott nekem. Most már tudja, 
az első Spartathlonom után felhívtam, kapcsolat-
ban maradtunk.”

Lubics Szilvia 2003 óta fut rendszeresen. Évente 
legfeljebb három nagy, 200 kilométernél hosszabb 
versenyen indul el, mert aki ennél többet vállal, rö-
vid időn belül „elfogy”. 

Ma nem dolgozik. Hetente háromszor vagy 

„Hiszek
    magamban!”
DR. LUBICS SZILVIA

„…mindegy, az 
ember mivel 
foglalkozik, 
milyen célt tűz ki 
az életében, ha 
előre akar jutni, 
azon az úton kell 
végigmennie, 
amelyen én 
is járok.”

DR. LUBICS SZILVIA
Orvos. Amatőr hosszútávfutó és ult-
ramaratonista, különböző számok-
ban nyolcszoros magyar bajnok. Az 
UltraBalaton (212  km) kétszeres, a 
görögországi Spartathlon (245,3  km) 
háromszoros győztese, 2014-ben 
az Ultra Milano–Sanremo (286  km) 
aranyérmese. 2017 nyarán a 4. helyen 
végzett az ultramaratonok között is 

„nehézfiúnak” számító amerikai Bad-
wateren (217 km). A Magyar Becsület 
Rend birtokosa. 43 éves, házas, három 
gyermek anyja. 

Van egy nő. (© Esterházy Péter) 43 éves. Férj, három gyerek 
(fiúk) és két kutya mellett fogorvosi praxist visz a zalai 
Hahóton, valamint (nem mellékesen) fut. Inkább többet, 
mint keveset, de ez maradjon az ultrafutók keresztje. 

Szöveg: Lipcsei Árpád. 
Fotó: Adventure Corps, Lubics György, Simonyi Balázs

négyszer rendel Hahóton (déltől este hétig), attól 
függően, vállalt-e az adott héten motivációs trénin-
get. A fogászati bejelentkezéseket az asszisztense 
fogadja. („Nem tudok nemet mondani…”) 

Három fia közül egy biztosan itthon van: dob-
szó kíséretében beszélgetünk. 

„A motivációs tréningen nem a sportra, nem 
futásra buzdítom a hallgatóságot. A gondolatai-
mat próbálom meg átadni, mert mindegy, az em-
ber mivel foglalkozik, milyen célt tűz ki az életében, 
ha előre akar jutni, azon az úton kell végigmennie, 
amelyen én is járok. Az a beteg, aki úgy jön hozzám, 
hogy akarja a változást, a javulást, eléri. Hónapok-
kal az egyik előadásom után e-mailt kaptam egy 
hölgytől. Hosszú halogatás után nekifutott a nyelv-
vizsgának, sikerrel. Megköszönte, amit a tréningen 
mondtam. Visszatérő kérés, hogy meséljem el egy 
napomat, sokan elképednek, de van, aki nem áll 
meg ennél a pontnál: rájön, hogy a saját időrend-
jében vannak üres intervallumok, amelyeket meg-
tölthet tartalommal.”

Hogy ő hol talált még a sajátjában szabad órá-
kat, rejtély, mindenesetre ez idő tájt könyvet ír. 

Egyébként neki sem esik mindig jól a futás.
„Augusztusban, nem sokkal a Badwater, a világ 

talán legkeményebb ultramaratonja után betegen 
futottam egy hagyományos maratont. Nem volt 
jó ötlet, három napra kidőltem. Holnap is csak 60 
percre megyek ki, még nem vagyok alkalmas erő-
sebb edzésre.”

Visszatérünk a motivációra. Miért vág neki he-
tedszer is a Spartathlonnak? 

„A választás nem eredményfüggő. A Milánó–
Sanremo versenyen egyszer álltam rajthoz, meg-
nyertem, mégsem húz vissza a szívem. A Spartath-
lon-mániámra nincs magyarázat. Semmivel sem 
érzem kevésbé izgalmasnak, mint elsőre.”

Oldalra pillant, a jegyzeteire.
Matekozik. 
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Nem vezetett félre: Gerencsér Gábor tényleg 
nem itt lakik. És szerencsésebb lett volna, ha 

inkább azt mondom neki: Gerzsont keresem.

*******

Iroda. A sztorit hallva Gerzson kuncog.
„Pár hónapja már a lukácsházi ampullagyárban 

dolgoztam, amikor a cég HR-ese odalépett hozzám. 
Gerzson! Te ismered Gerencsér Gábort? Merre lehet? 
Majd szólok neki, ha látom, feleltem, aztán pár má-
sodperccel később utána mentem. Várj, itt vagyok.”

Mindenki Gerzsonnak hívja. Ötszörös aranyér-
mes a Speciális Olimpiai Világjátékokon, a magyar 
padlóhoki-válogatott kapusa. (A sportág a jégko-
rong és a fl oorball keveréke, teremben játsszák, vé-
dőfelszerelésben.)

A fenti történetet nagyjából fél perc alatt meséli el. 
Tónusos dadogó. Hatéves koráig nem beszélt, 

ami a nyolcvanas években elég volt az „enyhén ér-
telmi fogyatékos” cédulához… 

„Nekem ez fájó pont volt, a magyar rendszer hi-
bája. A fogyatékos gyűjtőszó: beszédhibás, hallás-
károsult, mozgáskorlátozott, mindenki egy kalapba 
került. Ma már valamivel tisztábban látják az embe-
rek a kategóriákat, kevésbé ítélkeznek feletted, ha 
más vagy. Régen a beszédhibám miatt elintéztek 
annyival: te buta vagy, agyilag KO.” 

„Amíg van cél,
  van remény is”
GERENCSÉR GÁBOR Kőszeg, dr. Nagy László Egységes Gyógypedagógiai 

Módszertani Intézmény. A hídon túl elterülő 
park kapujában értetlenül tárja szét karjait a 
portás. „Kihez jött? Gerencsér Gáborhoz? 
Olyan nevű fi ú itt nincs.”Azért beenged.

Szöveg: Lipcsei Árpád.
Fotó: Kovács András, Werni Gábor

A nyakán megfeszülnek az izmok, minden ki-
mondott szóért megküzd. Választékosan beszél. A 
fej, az agy tudja, mit akar közölni, de a hang késik. 
Zaklatott a ritmus. Mintha a karmester mindig elő-
rébb tartana két taktussal a zenekarnál. 

„Hat hónapra születtem” – mondja, aztán ké-
sőbb egyértelművé teszi: szülei alkoholizmusa 
állhat a koraszülés és beszédproblémája hátteré-
ben. Félévesen (alultápláltság miatt) ismét kórházi 
ellátásra szorult, majd állami gondozásba került: a 
kőszegi Feketekert Csecsemőotthonban, majd há-
roméves korától a kőszegi gyermekotthonban ne-
velkedett, ahol most beszélgetünk. 

„1982-től 1998-ig laktam az intézetben. Innen 
kikerülve belementem olyan dolgokba, amikbe 
nem kellett volna. Amikor nagy volt a baj, Pista 
bácsi segített” – mutat Pintér Istvánra, a Fiú Gyer-
mekotthon vezetőjére, a padlóhoki magyarországi 
meghonosítójára.

Gerzson 22 éve űzi a sportágat. 
„Senki sem szeret a kapuban állni, nekem viszont 

a futással volt bajom, így adta magát a döntés: jó 
lesz nekem a háló előtt.”

Az időben utolsó, Ausztriában nyert világjáté-
kok-aranyérmet adja a kezembe. A sport előbb lé-
pett az életébe a hitnél.

„Gyűlöltem Istent. Tényleg. Azt gondoltam, ki-
tolt velem. Ma már úgy látom, vigyázott rám. Ha 

tanácsra volt szükségem, jó emberekhez mentem, 
nem lettem bandatag, sem alkoholista. Élet alko-
holista szülőkkel vagy intézet? Az utóbbiban tö-
rődnek veled, embert faragnak belőled, bár olykor 
kézzel-lábbal harcolsz ellene. Egy gyermekotthon-
ban beszűkül a tér. Az írott szabályokat megtanu-
lod, de gyűlölöd, az íratlanokat meg nem ismered. 
Az, hogy illem, például hogy ki nyújt kezet elsőként, 
bennem fi lmnézéskor állt össze. Szerintem a leg-
több intézetis ugyanazt a hibát követi el. Amikor a 
falakon kívülre lép, egy törvény vezérli: neki ne du-
máljon senki. Pedig kint is csak akkor tud érvénye-
sülni, ha beáll a sorba.”

A világ legidősebb padlóhoki-kapusára vonat-
kozó felvetésen töpreng egy keveset („Jó kérdés, 
a játékokon az egyik kanadai csapattag 60 felett 
volt…”), a jövőt illetően viszont határozottak az el-
képzelései: feleségével gyereket szeretnének, itt-
hon népszerűsítené a padlóhokit, és talán még egy 
Speciális Olimpia is belefér a létbe – sportvonalon. 

„Amíg van cél, van remény.”

*******

– Na, megtalálta? – kérdezi a portás.
– Persze, találkoztam Gerzsonnal.
– Miért nem azt mondta, hogy Gerzsont keresi? 

De ő már rég nem lakik itt, tudja?

„Gyűlöltem 
Istent. Tényleg. 
Azt gondoltam, 
kitolt velem. Ma 
már úgy látom, 
vigyázott rám.”

GERENCSÉR GÁBOR
Gerzson. A magyar padlóhoki-válogatott kapusa, 
ötszörös aranyérmes a Speciális Olimpia Téli Vi-
lágjátékokon. A kőszegi dr. Nagy László Egységes 
Gyógypedagógiai Módszertani Intézményben ne-
velkedett, itt szerzett szakmát (zöldségtermesztést 
és sertéstenyésztést tanult, később kőműves szak-
vizsgát tett). A lukácsházi ampullagyárban terme-
lési karbantartóként dolgozik. 38 éves, házas, fele-
ségével Szombathelyen él. 

User
Öntapadó jegyzet
ide kellene majd a padlóhokis kép kicsiben, megoldható? ha nem, akkor a nyitó oldalra, hogy ne szerepeljen ez a fotó kétszer, ráadásul fontosabb az üzenet, hogy ő egy speciális sportoló, ebből a képből pedig nem jön át.
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