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A vez é ri$az$atÓ e gyé n i vi l átb a n o k ké nt i s va l I a,

hogy a vlvásban sincs fontosabb a csapatnáI
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flendhagyó pálya Kulcsár
l(risztiáné. Már huszonévesen
érmet nyert oIimpián' ám
legnagyobb sikerét, az e$yéni
vilátb4inoki címet vissza-
téróként érte elo maÉyar
bqinoksátot pedig ú8ymond'
beugróként nyert. A csapatra
eskÍiszik, miközben iityel rá'
hogy sqiát maga alakítsa a
sorsát. A tanulásból, a mun-
kából, a családi életből már
versenyzőként is kivette a
részét, mint mondia, nem volt
miért várnia.

it" Ha találkozunk, nekem
mindig Barcelona ugrik be.
Az olimpial ezüstérem pár-
b4itcirben. Mert igazi csa-
pat érdemelte ki, ameIyben
egy mindenkiért, mindenki
egyért.
i. Nem lehetett másként. Hi-
ába voltam én huszonegy,
Kovács Iván huszonkettő,
már régóta barátok voltunk, a

tizennyolc éves Totola Gá-
bor is úgymond, a mi ku-
tyánk kÖlyke volt. Eg,{elé
húztunk, egy alomból szár-
maztunk, ha mondhatok
ilyesmit' Érdekes volt, de
az akkor már a negyven felé
közeledő Kolczonay Ernő és
a harminc fÓlötti Hegedűs
Ferenc kénytelen volt hoz-
zánk alkalmazkodni. Becsü-
letükre szóljon, megértették'
mi a helyzet, mi pedig érté-
keltük a viszony.ulásukat.

'{* Ezen múlott a siker?
].','Ezen is. Meg ezernyi más
apróságon' Kezdve azon, hogy
a mester, Udvarhe$i Gábor
kiharcolta Totola csapattag-
ságát, s végezve azzal, hogy.
iildott napunkvolt. :iildottnapunkvolt. 9
F- Ezt hogt/ érti? E

;' .A]1o* mondtam. Vívásban R
kell az isteni szikra, hiába ké- É
szültél fel nagyszerűen, ha nem E

kapo<l el a fona]at, ha nem érzel
rá a lehetőségeke, semmire sem
mész vele. Nüiínszokon mú]hat
minden. Ná]am, például, azon
is, hogy Kanada ellen Udvarhe-
lyi mester _ akinek annyit kö-
szönhetek, hogy bele sem kez-
dek a felsorolásba _ nem cserélt
le két vereség utén, amiÍ azzal
háliáltam meg, hogy a következő
asszómat megnyertem. Csak ezt
követően, az utolsó asszórajött
be helyettem Kolczonay Emő,
aki megtette, amit kellett, mi-
közben énkipihentem magam a
franciiák elleni elődöntőre.
p. Érzl a vívó, hogly na, ez
most az én napom?
l., Én 2007-ben Szenlpétervá-
ron, amikor világbajnok lettem,
éÍeztem' Nem véletlen' hogy a
dontőig minden egy tusra vívott
asszómat megnyertem. Annyira



osszeszedett voltam, hogy még
a dobogón állva sem tudtam ki-
engedni' Tulajdonképpen csak
másnap reggel tudatosLr]t ben-
nem, hogy egyéni világbajnok
vagyok.
$ Azt érezte' amire álmai-
ban számítottP
, A megvalósult iilom sohasem
olyan, mint amikor még csak a

vágyak élrrek akkor és on olyan
teméSzetes lolt minden. Meg
aztán, annak fényében, hogy
2004-ben' az athéru olimpia
utiin miir búcsút i ntettem a pást-
nak, mégiscsak egy harminchat
éves üsszatérő voltam. Aküv vÍ-
vóként miír nem élvezhettem ki
igaziín a sikert.

" Ahogy a decemberi
magyar bqjnoki címét sem.
Hiszen - már megbocsás-
son - neg}ruenegJí éves.
,A gyermekeim a Vasasban

üwrak' ha megyek érnjk, néha
besziillok, innen jött az edző,
Ha]la Péter ötlete, hogy indul-
jak el a bajnokságon, segítsem
csapatban a fiatalokat' Bányai
Zsombort, Garzó Zsombort és
Buta Leventét, Miért is ne?! _

gondoltam. A vÍvás olyan, mint

a Lliciklizés, nem lehet elfelejte'
ni, a kondícióm jó, és rényleg,
hátha segíthetek. Aztán úgy
alakult, hogy én bajnok let-
tem, a csapat csupán hetedik.
Sajniílom' Még úgy is, hogy az
ilyesmi benne van sportban, és
hogy legközelebb ez a csapat _
velem, vagy nélkiiLlem - bőven
éremesélyes.
** Mit s4jnáI?
' , Csapatban szerettem volna
jobban odatenni magam.
p. A vívás végiiI is eglyéni
sport.
l]. Igen, de én abban nőttem fel,
hogy a csapat a legfontosabb.
Nevelőaprámtól, az öttusában
klasszis Móna Istviíntól renge-
teget hallottam, hogy hiába volt
Balczó András és Török Ferenc
egyariánt világklasszis, hrármi_
jukat mindig a csapat érdekel-
te, mindig arra késziiütek' Talan
e2ért lett alanycsapat az Óvék.
Én is hasorúóan gondolkozom,
doppingol a tudat, hogy közös a
felelősség, a többiekért is vívok.
Az ilyesmi személyiség kérdése.
b* Ezzel egyiitt a saiát
sorsát mindi$ igyekezett a
kezében tartanl Pél-
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dáuln amikor fogta magát
és elköltözött otthonroI.
' A nevelőapámma] szerettijk
egymást' de eljön egy pont, am j-

kor az együttélés több fesziiL]tsé-
get hordozott magában, mint
örömöt. Roppant erős, hatiíro-
zott, az ;Jitkö zéseket vállaló e gyé -

niség volt, sajátos életszem]élet-
tel. Amikor úgy éreztem, hogy a

helyzet kezd a vÍvásom rovására
menni, elköltÓztem. Iellemző,
hogy azonnal helyrerillt a világ
rendje, egyik pillanatról a má-
sikra rendbeiött minden.
$'- Follrtatom.'. Vívás mel-
Iett tanul! majd azonnal
munkába állt, szokatIan az
ilyesmi.
;., Nekem természetes volt. Meg
nem fogalmaztam, de végül is
előrelátÓ voltam. Nincs annál
rosszabb, ha az ember a kiöre-
gedés iírnyékában' kénysze_
É:Í*9:] kezd el gondolkozni
a jövőjén. Lényegesebb, hogy
terhelhető ember vagyok, úgy
láttam, hogy a vívás mel]ert vál_

lalható a tanrr]ás, majd a munJ<a

ís. Iött egy remek allrásajárúat,
rábólintottam. s vÍvtam tovább.

$. Miközben megnŐsi.ilt' s
gyerekeik lettek.
i.l Itt is igaz, amit mondtam. Be-
áva] három éve volrunk együtt'
szeretttik e5.rnást, mind a ket-
ten csa]ádot akartunk, mind a
ketten komolyan gondoltuk a
kapcsolatunkat, összeházasod_
tunk. Magától értetődő, jó dön-
téS volt.
}' Egiy nagy cég' a BAV zft.
v ez érigazgatój a, h áro m
gyerek édesapja, ott tart'
ahol tartania ketl neg!íven-
egy evesen, tzJo-e vagy
rosszP Azért kérdezem,
mert korábbanaztmond-
tao nem szeretne átlagos
Ienni.
l'' Szeretnék kÍjLlönbözni a átla-
gostól, így pontosabb. Ez végü is
sikerüLlt, hiszen alapvetően vívó
vagyok, engem ez kilönböztet
meg másoktól. Amibe az is be_
letartozik, hogy a sportolóként
belém nevelt kitartást, szorgal-
mat a mrrnkámban éppen úgy
hasznosítsam, mint amikor a
nagy Versenyeke készültem.
*" Felteszem, azért se-

$ített a két
olimpiai

ezüst-

érem, a vilá$- és Európa- 
:

bajnokicímek is. 
.

A kapcsolatrendszeremer .

természetesen erősítette, de ez ,

önmagában nagyon kevés azi
üdvösséghez. Az üszont már ,

száÚ7ít' hogy sportolóként job- :

ban fi.iröm a kudarcot, mint ,

rnások, tudom, hogyan lehet j

túUendiilni a holtpontokon' És i
azt is tudom, hogy a legapróbb ,

sikerekmögöttis rengetegmun- j

ka van.
ii* A fejvadászok szerint
a Volt sportoIÓk nehezen
tűrik' ha fónökÜk Van' s4iát
eIképzeléseik vannak a
dol$okrÓl, ftÍként ha egyéni
sportágban voltak slkere-
sek. Milyen szerencse, hogy
v ezérigazgato, e l v é gre
mégiscsak azt tehetio amit
akar.
' lól hangzik, de l'ermészetesen
nincs így, nekem ís szigorú be-
számoliisi kötelezettcégem Van'
Es csapatban dolgozom, tehát
üsszaköszön a vívás. ltt is igaz'
hogy kellenek a kimagasló egyé'
ni teljesítmények, de a vegered-
ményr együtt érjük el.

il Szépen kivágta ma-
gát' diplomata a javábol.
Eg!1rébkéntjo főnök?
i:' Igyekszem az lenni. ..
t Al önneI készíiIt egyik
interjÚban azt olvastam'
hogy Iaza, optimista, de
nagyon határozott életfi !o-

,

l

zófiájú ember.
i]'Derti'látó vagyok, az optj-
mizmusomat még semmí sem
rendítette meg, a világnézetem
határozott _ ez igaz. De tiszte-
letben tartom és elfogadom, ha
va]akinek eltérő a beáilítottsága,
más a vélemérrye. A lazaságor
hagynám, pongyola, félreért_
hető kifejezés. A lorma]itásokar

tiszteletben taftom, de gör-
csös valóban nem

vagyok' Ökölbe
sZorított
kézzel
nemi
lehet i
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