
Egyenes embernek tartom magam, ami a szívemen a számon. Így volt ez régen is, a birkózást is e miatt hagytam abba,
mikor összekülönböztem egy sportvezetővel, mert hangot adtam valaminek, ami nem tetszett, és egyik napról a másikra
vége lett. 

Igazából nem nagyon estem kétségbe, soha nem állt távol tőlem a munka, különben nem lettem volna eredményes a
sportban. Szóval onnan eljöttem, dolgoztam a pesti éjszakában, ami a 90-es években nem volt egy életbiztosítás, aztán
egy barátommal megnyitottuk a később hálózattá vált Gilda Max fitnesz termet, a többit meg már leírták az újságok.

Ami a sportkarrier végét jelenti: régen mi volt? Volt egy fal állásod valamelyik vállalatnál, sportállásnak hívták, persze nem
dolgoztál a húsfeldolgozóban, vagy a lámpagyárban, de onnan kaptad a fizetést. Edzettél, versenyeztél, kihajtottad
magadból, amit lehetett, nagyjából megkaptál mindent a rengeteg melóért, éltél egyfajta burokban. Senki nem mondta,
hogy tanulj ennek vagy annak, meg gondolj arra, hogy mi lesz, ha vége lesz. Nem, te feltetted az életedet a sportra. És ha
vége van, nem könnyű ám talpon maradni, de nekem sikerült mindig valahogy boldogulni.

Nem terveztem semmit, hogy mi leszek, ha nagy leszek, ami szembejött csináltam, amit kellett megoldottam, ami
érdekelt azt megtanultam, soha nem esett nehezemre a munka. 

Az éjszakában nyilván a fizikai erőmre volt szükség, a fitnesz teremben a sportból hozott hozzáértésemre. Érdekelt a
lövészet, simán megcsináltam a fegyvervizsgát, később hasznát is vettem mikor lőtéren dolgoztam. Nem mondom, hogy
minden munkámat szerettem, de megéltem, tisztességesen. Annyit tanultam, hogy szerintem a papírjaimmal Dunát lehet
rekeszteni. Érdeklődésből, nem csak azért, hogy majd azt fogom csinálni. A tanulás csak akkor ér valamit, ha használod is
azt a tudást, ha másra nem, alakítja a gondolkodásod, a személyiséged, és megismersz olyan dolgokat, amikről azelőtt
nem is hallottál. Nem baj az, ha intelligens vagy, azzal nem árthatsz senkinek.

A munkám? Hat éve vagyok kukásautón. Senkinek nem ez az életcélja, hogy szeméttel foglalkozzon. Taníthattam volna
iskolában, de a családot nehezen tudtam volna eltartani abból a fizetésből, ez az igazság.  Ez is egy munka, én
választottam, és tisztességesen megcsinálom. Most ez van, lehet egyszer csak lesz más. Ki tudja? Sosem tudtam előre,
sosem terveztem.  

De, ami a legszebb, hogy most gyerekeket tanítok, kicsiket, a szabadidőmben, a birkózás iránti szeretetből, mert az
megmaradt, mert sok kapcsolatom nincs már a sportággal. De azért vén fejjel elindultam a magyar bajnokságon,
bukfenceztem naponta több százat, és ettől visszajött a mozgás. Az erőm megvolt hozzá. Így sikerült a 4. hely a
bajnokságon. Büszke vagyok rá. 

Itt a teremben, Kispesten a munkámért nem kérek pénzt. Tudod miért? Mert ez szerelem.  Azt mondom a gyerekeknek,
meg hát a szüleiknek is: gyertek le a terembe, a gyerek fegyelmet tanul, mozog, foglalkozik magával, a testi egészségével,
megtanul viselkedni, tisztelni másokat, szót fogadni, mert a sport erre is megtanítja már kis korban a gyerekeket. És hogy
tanuljanak, ne lógjanak céltalanul, hogy legyen majd biztos megélhetésük, széles látókörük, hogy beszéljenek nyelveket,
hogy legyenek érdeklődők. Ezt mondom a fiamnak is. De a legfontosabb, hogy maradjanak mindig emberek. 
Szeretem ezt csinálni, megmutatom nekik a gyakorlatokat, egyik másik olyan kicsi, hogy még nem tudja melyik a jobb vagy
bal keze, de bukfencezik, vetődik, fut, ha kell, küzd, hogy jól csinálja a bakugrást, vagy a lábra támadást, és élvezik, és én
is, mert át tudom nekik adni a mozgás örömét. 

Ma már megváltozott a világ, nem sok szülő tudja finanszírozni, hogy a gyereke sportoljon, és időt is kell rááldozni. Aki
tehetséges, azt felkarolják a nagyobb klubok persze, de a birkózás már nem az a tömegeket megmozgató sport, mint az én
időmben. Ezért kell tanulni, ezért kell odafigyelni, hogy mikor mit csinál, hogy dönt az ember. Erre ma nem lehet alapozni
biztos egzisztenciát, hogy te leszel a legjobb. Keveseknek adatik meg. Vagy ha az is leszel, gondolni kell arra, hogy egyszer
vége lesz.

Nekem úgy alakult, hogy holnaptól nincs birkózás. Ezt a döntést én hoztam meg, és a helyzetet ott és akkor meg kellett
oldani. Nekem. Magamnak. Ha azt mondod, olyan vagyok, mint egy macska, mert mindig a talpamra esek, az igaz, de
szerintem több életem is van, mint kilenc. 


