
IBV 4. hely 1988.
Ifi. EB. 6. hely 1989.
Ifi. VB. 9. hely 1990.
Felnőtt EB. 7. hely 1998.
Felnőtt fedettpályás VB. 3. hely 1999.
Felnőtt fedettpályás EB. 4. hely 2000.
6x felnőtt szabadtéri országos bajnoki cím hármasugrásban
4x felnőtt fedettpályás országos bajnoki cím hármasugrásban
Nagyjából 25 egyéni bajnoki cím hármasugrás, magasugrás, távolugrás, többpróba
Számtalan csapat országos bajnoki cím
19 világverseny részvétel, ebből 2 olimpia (1996 Atlanta, 2000 Sydney)

U18 fedettpálya hármasugrás, 1988.: 15.20m (mai is élő)
U18 hármasugrás, 1988.: 15.59m (mai is élő)
U20 hármasugrás, 1989.: 15.93m (én döntöttem meg egy évvel később)
U20 fedettpálya hármasugrás, 1990.: 15.82m (mai is élő)
U20 hármasugrás, 1990.: 16.01m (mai is élő)
U23 fedettpálya hármasugrás, 1994.: 16.39m (mai is élő)
Felnőtt hármasugrás, 1998.: 17.24m (mai is élő)

Egyesületek: 1983-1989 KSI, 1989-2000 UTE

Legjobb eredmények

Országos csúcsok

Mielőtt elmondanám, miért fontos az, hogy idejekorán fektessünk hangsúlyt sportkarrierünk befejezése utáni életünkre –
amivel kapcsolatban egy biztos, hogy lesz ilyen – leírom, velem hogy történt, mi vezetett odáig, hogy ilyen keserves volt az
út.

Hogy kezdtem, családi háttér

Kőbányán nőttem fel, egy munkáscsalád tagjaként. Szüleim nem voltak iskolázottak, különösebb életpálya nem
körvonalazódott előttem. A testnevelési órákon ügyes voltam, hamar el is kerültem sportegyesületek edzéseire, de mint
ahogy az a környezetemben sok esetben így zajlott, nem voltam kitartó, hamar abba hagytam mindent.

12 évesen vittek le a KSI-be. Éreztem, hogy ez itt más, itt a versenysporton van a hangsúly és nagyon tetszett.
Beleszerettem, hogy mindenki láthatja az eredményeket, olvashatók a ranglisták, a sportfelszereléseken is egyből látszik,
ha valakinek jobb eredményei vannak. Jót tett ez az akkor már markánsan megmutatkozó önértékelési problémáimnak,
melyek a már említett kőbányai környezet és az ezekből adódó családi problémák folyománya.

Iskolaváltás, az első önálló döntés

Az általános iskolából történő továbbtanulásnál sem kaptam messzire mutató tanácsokat. Lehetőség lett volna
sportgimnáziumba menni, de valahogy nem szerettem volna, ha a két dolog összpontosul valahol. A tanulmányi
eredményeimmel voltak problémák, tehát nem is célozhattunk volna meg túl nagy magaslatokat, talán a sportgimit sem. 

Szüleim szakmunkásképzőt javasoltak (bátyám is oda járt), de én valamiért (és talán ennél a döntésemnél
megmutatkozott egy pozitív személyiségjegy, egyfajta ösztönös önbizalom, ami a sportban is jól jött) szakközépiskolát
jelöltem első helyre, ahová fel is vettek. A választott szakmámhoz sok közöm nem volt, csak azért ezt tanultam, mert egy
általános iskolai osztálytárasam is ide jelentkezett.

Persze itt sem voltam éltanuló, ekkor már - bár koránt sem tudatosan - a sport volt a fő vonulat az életemben, pedig nem
voltak szellemileg sem rosszak a képességeim. Egyszerűen ott voltam sikeres, a tanulás egyáltalán nem érdekelt, de
tudtam, kell a végzettség.



A nagybetűs élet, sodródás

A középiskola alatt csak annak elvégzése utáni időszakig gondoltam előre, egyszerű terveim voltak, sportállásba kerülni és
pont. Azt még el kell mondani, hogy ezek a tervek még 5-10-15 évvel korábban egész normálisak lettek volna, de a
rendszerváltás időszakát éltük, az állam a legtöbb sportágnak elengedte a kezét. A hazai él-atlétikából már nehezen
lehetett megélni. Azok a szociális juttatások, amelyek pár évvel korábban megillettek volna egy ilyen szintű sportolót,
elérhetetlenné váltak.

18 éves koromban, érettségi után sportállásba kerültem. Egy új, nem annyira kellemes érzést kezdtem érezni, azt, hogy
már nem csak örömből sportolok. 1-2 éven belül már kialakultak bennem olyan gondolatok, hogy mi lesz a sport után. Jó
lenne valamit párhuzamosan is csinálni, valamiből pénzt keresni, ami a figyelmet eltereli a „professzionális” sporttal járó
nyomás kompenzálására. 

18-tól 26 éves koromig tulajdonképpen csak sodródtam, de a sport, mint munka okozta bizonytalanság, a felkészülések
monotóniája, az egzisztenciális színvonal és a már említett önértékelési hiány egyre komolyabb depresszív és szorongó
érzéseket generált. És mivel ez visszahat a teljesítményre, egy egymást rontó, örvényszerű folyamat alakult ki. Emiatt
később orvosi segítséget is igénybe kellett venne.

Az egyetlen érdemi, jövőképet befolyásoló cselekedet a Testnevelési Főiskola szakedzői szakának elvégzése volt 26 és 30
éves korom közt. Ám ez is felemás, mert 20% esélyt adtam rá, hogy edzősködni fogok, illetve ennyi kedvem volt hozzá. A
TF-re történő jelentkezésre az edzőm agitált. Abban az időben talán ennyi külső segítséget kaptam. 

A családom - bár támogattak - jelentősen nem tudta a dolgaimat előre mozdítani, az egyesületeknek, szövetségnek sem
voltak olyan lehetőségei, programjai a vad 90-es években. A TF. elvégzése kísértetiesen hasonlít a középiskoláéhoz, a
szakmában nem akartam elhelyezkedni, de kellett a végzettség, ez esetben egy főiskolai diploma, hogy elmondhassam… .
Annyiban más volt, hogy itt már jó tanuló voltam, volt kitűnő félévem is és bár megjelent a fejemben, hogy abbahagyom,
még is lediplomáztam. 
Ez azért fontos, mert úgy csináltam végig egy komoly feladatot, hogy nem volt kötelező, nehézségekkel járt és
céltudatosság kellett hozzá. Ez a korábbi környezetemben, a családomban egyáltalán nem volt jellemző, szüleim 8
általánossal (anyukám annyival sem) rendelkeztek. Itt éreztem rá először az ízére, hogy milyen, ha valamit elhatározunk,
teszünk érte és végig visszük. 

Megérje, mielőtt kiégek

A felnőtt sportkarrierem viszonylag jónak volt mondható, jártam világversenyeken, 96-ban még olimpián is, de egyre
inkább éreztem, hogy az egész kidobott idő, sosem fog megtérülni, ha nem keresek pénzt vele. Ezt pedig csak világverseny
helyezéssel, majd ez által pénzdíjas versenyekre járva tudnám elérni. Tehát céltudatosan, időpontra kell jól teljesítenem,
sorozatban hoznom magam.

98-ban, 27 évesen már meg volt bennem a szükséges hozzáállás, tapasztalat, fizikálisan is a csúcson voltam. A
magánéletem is jól alakult, így pszichésen is kielégítően éreztem magam. Az év elég jól siker, országos csúcs, felnőtt EB 7.
hely és pénzdíjas versenyek. Az év végére tudtam venni egy lakást és egy autót. Nagyon sokat ki vett viszont belőlem ez a
teljesítmény, leginkább pszichésen, de fizikálisan és egészségileg is. 99-ben azután 3. lettem a fedettpályás
világbajnokságon, majd rá egy évre 4. a fedettpályás EB-n. Ekkorra már nagyon nehéznek éreztem, hogy ezt a színvonalat
tartani tudjam. Sajnos a magánéletben is negatív életesemények történtek, a bokámat pedig operálni kellett. Tehát egyre
kilátástalanabbnak látszódott a folytatás. Egyszerűen kiégtem.

Itt a vége. Hogyan tovább?



Bár még 2000-ben kint voltam az olimpián, már be szerettem volna fejezni, szinte menekültem.

Itt ütött vissza keményen, hogy nem készültem tudatosan a váltásra. Teljesen tanácstalan voltam, mihez fogjak. A
szakmámhoz nem értettem, a sportból annyira elegem lett, hogy nem akartam azzal foglalkozni. Egyedül a számítógépes
tevékenységek vonzottak, mert mindig is jelen volt az életemben, hobbiként. Ott meg a szakmai színvonal nem volt
elegendő egy esetleges elhelyezkedéshez. 

Nyilván megkérdeztem, akit lehetett az ismeretségi körben, de az akkori paramétereimmel nem sok esélyem volt.
Éreztem, hogy az addigi kapcsolati tőkét egyelőre nem fogom tudni kamatoztatni, ezt most egyedül kell megoldanom.
Közben azért egy középiskolai osztálytársammal folyamatosan beszéltünk számítógépes dolgokról, mivel ő programozó
volt. És szép lassan eljutottunk odáig, hogy kialakult bennem, mivel szeretnék foglalkozni. Szép lassan azt is láttam, milyen
irányban kell az ismereteimet bővíteni. Előfizettem betárcsázós internetre és szinte faltam az ott fellelhető információkat.

Megállapodtam a sportegyesületemmel, hogy ha 2001-ben még indulok az országos bajnokságon, akkor addig kapok
fizetést, emellett járt még a Gerevich alapítványtól pénz a VB 3. hely és olimpia miatt és ezen felül akkor még kiadtam a
lakásom. Tehát nagyjából egy évem volt az átállásra, így ebben az időben „hibrid” üzemmódban hol tanultam, hol
sportoltam. Nem akartam milliókat keresni, csak egy alap megélhetést nyújtó állást találni egyelőre. 

Meg volt a cél, a rá szánható idő, így csak csinálni kellett. Nehezítés volt, hogy ekkor diplomáztam, szakdolgozatot kellett
írnom, de utólag az is szerencsésen jött ki, mert lefoglalt és sikerélményt adott.

A tényleg nagybetűs élet

Több, kisebb próbálkozás után felvettek egy helyre, ahol már kaptam egy normálisabb fizetést (ez akkor 80 000 Ft volt
havonta, napi 6 órás munkáért). 

Ebben az időben jöttem össze az akkori párommal és odaköltöztünk a lakásomba. Egy reggel, mikor munkába mentem
autóval, konkrétan emlékszem a pillanatra, mikor kimondtam magamban: megcsináltam. Van munkám, lakásom, autóm,
párkapcsolatom, sikeresen lezártam, magam mögött tudhatom a sportkarrieremet. Behoztam minden lemaradást, amit a
családi körülmények és a sportra áldozott évek okoztak. Iszonyatosan nehéz folyamat volt.

Bár jelenleg is aktívan sportolok, nem vágyom már az élsportra. Elég volt. Konkrét előnyöm sosem származott belőle.
Viszont mivel a legtöbb embernek van családja, egzisztenciája kétségtelen, hogy a sporteredményeimmel emelkedhetek
ki a tömegből. Egyre büszkébb vagyok rájuk, ahogy idősödöm. Sokat álmodom az edzésekkel, versenyekkel.

Konklúzió

Mivel a sportadottságok nem válogatnak családi és környezeti háttér között, sok gyereknek meg lehet az esélye, hogy jó
sportoló lehessen. Persze ilyenkor egy gyerek csak a sikerekre vágyik, nyilván nem foglalkozik azzal, hogy mi lesz a
sportkarrier után, ha egyáltalán lesz ilyen karrierje.
A hosszú távú tervek felállításának feladata egy gyermek vagy tini sportoló esetén még a szülők, sportegyesület és iskola
feladata. 
Ha valaki felnőttként is a sport mellett dönt, a későbbi életében kulcsfontosságúak lehetnek az előbb említett hosszú távú
tervek, pontosabban azok megvalósulása. Ha a tervek nem megfelelőek, vagy épp nincsenek, mint az én és még sok
sporttársam esetében az ország akkori helyzete és/vagy a családi háttér miatt, akkor jön a korábban említett sodródás az
eseményekkel, majd a hirtelen átállás megpróbáltatásai.

Sokszor gondolok vissza arra, hogy milyen lett volna a sportkarrierem, ha a már csak huszonéves koromban megszülető,
de talán csak most, 50 éves koromra kiforrni látszó céltudatossággal jóval korábban megismerkedem. 



Ha a fizikális tehetségem mellé egy életre nevelést, életre felkészítést, megnyugtató életpálya modellt is kaptam volna. 

Ha tudtam volna, mihez fogok kezdeni, mikor abbahagyom, az mennyi mentális energiát felszabadíthatott volna, amit
szintén az eredményesség érdekében használhattam volna fel, hiszen nem nyomasztott volna az eredménykényszer. És
mennyivel előrébb tarthatnék akár most is, ha nem fecsérlek el annyi szabadidőt két edzés közt, hanem a jövőmet
építem.

De egyszerűen nem tudtam, mit szeretnék és mit kéne csinálnom, csak azt éreztem, ez így nem jó. Struccpolitikát
folytattam, hogy a sportkarrieremmel majd előre megoldok mindent. De ez csak nagyon keveseknek sikerül.

Én azt javasolnám minden fiatal sportolónak, hogy ugyan olyan vehemenciával dolgozzon azon, mit fog a sportkarrierje
utána csinálni, mint amekkorával sportol és már akkor, mikor még nem látszik karrierje vége.

Oliver Cromwell szavaival zárnám mondanivalómat:

„Bízzál Istenben, de tartsd szárazon a puskaport!”


