
Olyan családból származom, ahol a sport és az egészségügy állt a középpontban, így nagyjából eldőlt a sorsom. Egyik
oldalról édesapám sport szeretete – akinek a nevét ma Szolnokon röplabda torna viseli -, másik oldalról édesanyámnak és
családjának a kötődése az orvosi és szociális hivatáshoz határozta meg az orientációmat. Számomra mindig
összeegyeztethető volt a tanulás a sporttal, teljesen természetesnek vettem, hogy reggel az uszodában kezdtem, iskolába
mentem, tanultam és délután is edzettem és meccseket játszottam. A 80-as évek közepén a szolnoki vízilabda érmeket, és
1986-ban Magyar Kupát nyert, ezeknek az eredményeknek köszönhetően szerepeltem a válogatottban is. 

Az érettségire készülve nagyapám unszolására, tudatosan jelentkeztem a budapesti orvosi egyetem fogorvosi karára,
ahová elsőre nem sikerült bejutnom. A cél érdekében felköltöztem Budapestre, hogy készülhessek a felvételire, és hogy a
sport karrieremet folytatni tudjam, átigazoltam az orvosi egyetem csapatába (OSC). Második alkalommal jártam sikerrel.
Jól emlékszem arra, ahogy a szüleim vártak a felvételi után az egyetemnél: egyikük továbbra is profi vízilabdásként, míg
másikuk leendő diákként várt vissza a szóbeliről. Mindkettejük vágya teljesült, de valójában csak azt akarták mindketten,
hogy legyen úgy, ahogy én szeretném, ahogy nekem jó. Továbbra is párhuzamosan tanultam és vízilabdáztam profi
szinten az OB1-ben, nem mondom, hogy könnyű volt, de elhatározás kérdése. Az egyetemista válogatottal 1983-ban
Buffaloban az Universiade-n ezüst érmesek lettünk. Ez után fejeztem be a profi sportkarrierem, és koncentráltam inkább a
civil jövőmre. Az első állásomat - a SOTE Gyermekfogászati Klinikáján - Dr. Frenkl Róbert professzor úrnak, a magyar
sportélettan és sportorvoslás atyjának, az OSC akkori elnökének köszönhetem,  Nyilván pszichésen borzasztó nehéz volt a
váltás, végül is át kellett alakítani az életem, mondhatni lett benne egy űr, de ezt tudtam pótolni a művészetekkel.
Fiatalon amatőr zenekarom volt, írtam verseket, novellákat, először hobbiból, aztán elmerültem benne teljesen. És ha
visszagondolok, valójában a sportban is mindig fontos volt, hogy arra törekedjek, hogy ne csak eredményes legyek,
hanem hogy élményt adjak annak, aki nézi, hogy arra a lefordulásra, arra a gólra, arra a védekezésre azért emlékezzenek
mert technikás volt, mert szép volt. 

Azt gondolom nem mindenkinek való, hogy magas szinten összeegyezteti a sportot és a tanulást. Ugyanazt kell
megtanulni, ugyanúgy kell teljesíteni, mint a többieknek az egyetemen, ugyanazt a diplomát kapom és orvosként nem
állhatok munkába hiányos tudással. A tanárok kilencven százaléka nem tudta, hogy sportolok, de aki tudta sem biztosított
különleges bánásmódot. Aztán a másik oldalon pedig ott a nyomás, a saját magad felé támasztott elvárások, mert ha
csinálsz valamit, azt csináld rendesen, odaadással, mert úgy van értelme, meg az edzőé, hogy minden egyes alkalommal
tedd oda magad, nyújts 100%-ot, nyerjük a meccseket. 

És itt kell jó döntéseket hozni, nem sokat, kettőt-hármat, de a megfelelő pillanatban jól kell választani, mérlegelni, ehhez
meghallgatni másokat, a családot, az edzőt, vagy bárkit, akinek adunk a véleményére, akik támogatnak majd, akárhogy is
lesz. De a döntést úgyis Te hozod meg. 

Észnél kell lenni, hogy valóban reális-e, hogy eljutsz-e oda a sportban, ahova vágysz, vagy ahogy az edzők mondják. És
igenis készülni kell arra, hogy mi lesz utána, mert egy rakás problémától szabadítja meg magát az ember egy ilyen úton. 

Tulajdonképpen szépen átmentem az élsportolói karrierből a civil életbe, tudatosan készültem rá, hogy legyen szakmám,
hivatásom. A doktorrá avatás után rezidensként kezdtem dolgozni és sikerült újra egyensúlyt találnom a munka, és immár
a másik örök szerelmem, az előadói pálya között. 
A munkám mellett most az alkotás öröme, az írás, a koncertjeim a zenekarral vagy más művészekkel, a színésznő
feleségemmel közös előadások adják azt az élményt, azt az adrenalint, amit anno a sport jelentett számomra. Jó, lehet
nem pont ugyanaz, mert más élményből fakad, de az ilyen alkalmak végén ugyanolyan jó érzés számomra a szórakoztatás
öröme, a közönség ovációja, mint régen a lelátón ülő szurkolóké.

Nem szakadtam el teljesen a sporttól, a gyerekeim sportolnak, náluk is felmerülnek ezek a kérdések, hogy sport vagy
tanulás, a sporttársaim gyerekei hozzám járnak fogszabályozásra, és néha beugrom a medencébe egy-egy öregfiúk
meccsen. 

Azt hiszem nem csinálnám másként, jó volt ez így, hogy sikerült. Boldog vagyok. 


