
A retired 72-year-old man is by no means an average runner.  Father Bernard Marton is 

about to run his 30th marathon. 

“It’s supreme uselessness. There’s absolutely no use to it,” Marton said jokingly. 

Marton said after retiring as headmaster at Cistercian Preparatory School in Irving in 1996, 

he was out of shape and weighed about 210 pounds 

He decided to start walking around the school track, which soon turned into running. 

“I was able to run 400 yards. I was able to run 800 yards,” Marton said. 

Within two years he completed his first marathon. 

Five years ago, at the Cowtown in Fort Worth, he began running the Ultra Marathon — a 

31.267 mile course. 

Marton said when people ask why he runs, he answers,” Well, because it’s there. That’s the 

only reason. And then you don’t have to explain anything.” 

Marton said there isn’t much religion involved in his running, other than planning his 

sermons while he runs. 

He said it’s an example to his students of discipline and exercise. 

“I talk to the kids and I show them my collection of medals and they say, ‘Can we do it?’ And 

I say ‘Sure you can do it!” 

“And people actually get to like what they do. And there’s a thing as runner’s high. I don’t 

think I’ve experienced it. My runner’s high comes when I finish and I don’t have to do it 

anymore,” he laughed. 

But Marton said don’t expect him to stop running anytime soon. 

He has yet to experience a serious injury and while age might mean he’s not as fast as he 

once was, it is, however, just a number. 

“I just simply have to accept the fact I’ve slowed down,” he said. “But I do it. And I finish it.” 

Editor's Note: The original version of this article referred to Bernard Marton by the wrong 

name, the error has been corrected. 

 



FORDĺTÁS 

Egy nyugalmazott 72 éves férfi minden esetre nem csak egy átlagos futó. Marton 

Bernát atya most fogja lefutni a 30. maratonját. 

„Teljes használhatatlansága. Egyáltalán semmire nem lehet használni.” - mondja tréfásan 

Marton. 

Marton elmondta, hogy miután lemondott a Cistercian Preparatory School igazgatóságról 

1996-ban nagyon is rossz bőrben volt és mintegy 95 kilót nyomott a mérlegen. Elhatározta, hogy 

elkezd gyalogolni az iskolai pályán, amely aztán elég hamar futássá alakult. 

„400 méterre voltam képes, aztán 800 méter lett belőle” mondta Marton. 

Két éven belül teljesítette első maratonját. Öt évvel ezelőtt, a Fort Worth-i „Cowtown” 

versenyen elkezdte az Ultramaratonozást – 50 kilométeres távon. 

Ha kérdezik, miért fut, csak annyit mond: „Csak azért, mert ott van és lehetséges. Ez 

minden.” -  Ezek után nem kell magyarázkodni. 

Marton mondja, hogy igazából nem sok hit, avagy religió van a futásában, csak éppen 

annyi, hogy sokszor éppen futás közben gondolja át a következő szentbeszéd anyagát. 

Azt is említi, hogy taníványai számára diszciplinát és testgyakorlatot is jelent. 

„Beszélek a fiaimnak, megmutatom nekik érmeim gyűjteményét és akkor megkérdezik, 

’mi is meg tudnánk ezt csinálni’ És én akkor azt válaszolom, ’de mennyire meg tudjátok 

csinálni.” 

„És egyszerre csak megszeretik amit csinálnak. És állítólag van valami amit ’futók 

élvezetének’(runner’s high) hívnak. Nem hiszen valaha is éreztem volna. Az én futási élvezetem 

akkor kezdődik amikor befejeztem a versenyt és nem kell tovább futnom.” – mondja nevetve. 

De, mondta Marton, ne gondolja senki, hogz egyhamar abbahagyja a futást. 

Semmiféle komolyabb sérülést nem szenvedett, és esetleg ha az idősebb kor azt jelenti, 

hogy lelassult, és már nem tud olyan gyorsan futni, mint valaha, az bizony csak egy szám. 

„Egyszerűen el kell fogdnom, hogy lelassultam” mondja. „De továbbra is csinálom.” 


