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ízzunk benne, hogy A ma-
gyarországi vívósport törté-

nete című kiállítás tegnapi meg-
nyitóján a széksorokban helyet
foglaló piros egyenpólós csapatból
ttibben bekerülnek majd a sport-
ági história azon fejezetébe, ame-
lyet valamikor majd a negyedik
budapesti világbajnokság legjobb-
jainak szentelnek. Tudniillik a
Sportmúzeum előtti SportAgórán

- a Papp LászIó Budapest Sport-
aréna szomszédságában - váloga-
tottunk tagjai is ott feszítettek,
akik hétÍőtől a Syma-csarnokban
hadakoznak majd, reményeik sze-
rint vb-érmekért.

Magyarország 1959, 1975 és

1991 után rendez újra világbaj-
nokságot, s a legutóbbi mérleggel
örömmel kiegyeznénk akkor há-
rom aranyat, egy ezüstöt és három
bronzot sikerült itthon tartanunk.
Dacáraannak, hogy például a kar-
dozók világranglistáját v ezető Sza -

bó Bence - aki 1975-ben még ön-
kéntes volt a vb-n _ egyéniben
nem fért fel a dobogóra. A kétsze-

res olimpiai bajnok emlékeztetett
is rá, hogy bizony nagy volt a nyo-
más rajta, akkor nem is bírta el, de

néhány nappal később a csapattal
világbajnok lett. Az ötkarikás játé-

kokon ugyancsak két aranyat be-

gyűjtő _ párbajtőr egyéniben -
Nagt Tímeaísűgy véli, utódainak
nem lesz ktinnyű itthon pástra
lépniük:

- Egy hazai rendezésú világ-
bajnokság legalább akkora terhet
ró a versenyzőWe, mint az olim-
pia, ha nem nagyobbat. Tippelni
mindig nehéz, én amúgy sem sze-
retek, most pedig szinte lehetetlen
megjósolni, hogyan szerepelünk
majd. Mindenesetre bízom benne,
hogy a válogatottunkból a már
öreg rókáknak számítók és a fiata-
lok is előrukkolnak szép eredmé-
nyekkel. Ám afiataloktól nem sza-
bad elvární azt,hogy egyéniben a
legjobb nyolcba jussanak.

Szildgli Áron 23 év esen az ör eg

róka titulustól még nagyon mesz-
sze van' de mint a kardvívás reg-
náló olimpiai bajnokától - mi
több: a legfiatalabbtól! -, tőle nem
csak azt reméljük, hogy a legjobb
nyolcig jut. A világranglistán je-

lenleg a második, s még Íérflpár-
bajtőr-csapatunk talrílható dobo-
gós helyen, a harmadikon. Az ér-
mekért azonban természetesen
nem csak őket kuldjuk a j<ivő hé-
ten a csatába.

S ez tényleg grandiózus lesz a
maga nemében; az összejövetelen
bejelentették, hogy az integrált vi-
lágbajnokságon, amelyen az épek
mellett kerekes székesek is verse-
nyeznek, 106 országból mintegy
l100 vívó indul. Elhangzott továb-
bá, hogy a közszolgiílati televízió
az esti híradó e|őtt félórás össze-
foglalót, szerdától, az éremosztó
napokon pedig 22 órátólhosszabb
míísort is sugároz. S ha magyar ví-
vó döntőbe kerül, az asszótélőben
sugározza az mI.

Mi mást kívánhatnánk, mint
minél több műsorváltozást!


