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r Mégmindigiin amagyar
bbí vilfubaj

vív sport legut

-

noka...

Remélem, két héten beliiLl már
nem ígylesz _ válaszolta Kulcsár
IGisztián, a hazu sztivetség alelntjke' a nemzetkozi sz vetség
tagja. -Azt is tudom' a pályafutása alapján kinek adniím oda legszívesebben e zt a címet _ B o czk
Gábornak, akinek még hirányzik

avébéarany.

l

Hat év telt el az6ta,

párbajt

r

l'iow

egyéniben n nyert,

kardcsapatban pedig Magyarország.
Azért Szilágyi Aron olimpia gy zelme mellett ne menjtiLnk el sz
nélkiil. Persze a világbajnoksá-

magyaÍ vívást. Férfi párbajt rben ugyan folyamatosan ostromo|jiák a csapatot a fiatalok, de
id s az egész magyar válogatott'

Kiil nben ís, legyen vatos

az

ember egyvébé et Ít, az Eb-szereplés ellenére nem szabad meg.
fiiini a gy zelrni Kirtoket.
r Milyen volt a páston megélni
kilencvenegyben alegut bbi
budapesti világbainoksfu bt?
Éténkenél bennem minden.
Nagyon háás voltam UdvarheIyi Gábornak' aki keresztiilvitte
a sz vetségetr, hogy biza]mat
kapjak juniorként. Amikor megtudtam, euforikus érzést ltott'
el, de meg is rettentem t le, hogy
egyb l Budapest a színhely. Le-

ny

gÓz(5

volt a BS

hangulata.

Nagy magyar sikerek sztjLlettek
gokr I tényleg szomor érzés - hiárom arany mellett eziist_ és
volt rigy hazaj nni, hogy nincs bronzérmek-, s én mindennek
a részese lehettem. Bele tudom
arany, holott milyen hagyományaink és milyen versenyz ink 'magam képzelrri, mit éIrrek át
most aversenyz ink.
vannak!
lAtávol_keletiek és az amer Idén egyértelÍn{íen el reléprikaiak fejl désÓvel az ta
tiink a világkupák és az Eur pa-bajnoksfu alap|án. Minek
világsport lett avívás. De látvá-

kiisz nhet

?

nyosabb is?

R viden iisszefoglalva a nagyon Egyértelmiien. Ésezt rigy sikertift
rendszerezett munkának' és elémí, hogy nem tették t nkre,
annak' hogy j lképzettvezet i mÍnt néhrány másik sportiigat,
csapat alakult ki. A kardoz kt l amely az olimpiai lét rt kÍizd' A
eltekinwe viszont még mindig
az

id

sebbek viszík a hátukon a

vívás élvezhet , a verseny show

jelleg{t' Az nj{lvÉin nem lehet cél,

hogy olyan

t

meges nézettséget

érjen el, mint néhiány láwánysportág. Bizonyos rétegeket érdekel itthon Ís, amelyekbe t bben tartoznak, mint Angliában,
de kevesebben, .mint' Franciaországban vagy olaszországban.
r Mi tette élvezlret bbé a

vívást?

a

bb Verseny azzal,
hogy négy páston folyik egyszerre, és nem kell az embernek ideoda kapkodnia a fejét, mint egy
lovardában' A pástokat ráadásttl
színekkel elkiil<inítik, és vannak
emelt pástok. A tév k zvetítés
min sége sokat fejl d tt, ezHéder Bamiínak és csapatrárrak kti-

Átláthat

sz nhet kilencvenhat

ta.

Lat-

szik, hogy érzelmilegís kdt dnek

a sportághoz, az olimpiiíkon
pedig egészen magas nézettséget produkál a vívás. Érhet és
eladhat lett.

r Hogyan lehet ezt fokozni?
Néhány éve sz ba jiitt' hogy
alrár négyzatalakl pástok ts

lehetnéne\ hogy letszerííbb
legyen akÍizdelem.
.{krár ilyen forradalmi vá]Íozás
is megt rténhet, biír szere nénk

megtartani r,'ív spor rak és nem
gladiátorharcnak' De ha konkrét,
kiforrott javaslat lesz ilyen hordereji1 változtatásra, azt érdemes
lesz megvízsgálni'
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