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A katonaság hatása
xÉr nÉr l ulxrlrvÁglil máris segített Réd ti And rásnak: Hei den hei m be n

a világbajnoki cÍmvéd legy zésével lett ezÜstérmes a vilá8kupán



ArdayAttilalt

Sokan iíilítják, vissza kellene állítani
a sorkatonaságot, egy részÍik persze
sosem volt katona azoknak akik ezt
akarjak. Egy' másfél, két év elveszí-
tett évet nem kívánhat az ember
senkinek, a kiképzés viszont bizo-
nyosan hasznos' Rédli András pél-
dául a formáját nyerte vissza t le,
és egy gyengébb szezonkezdés utiín
eztistérmet szerzett a prírbajt r leg-
patinásabb világkupáján, Heiden-
heimben.

,,Le gnano után b euo nultam, az el-
telt két hét nyiluánual an segített, ha
mast nem, j ingert adott- mondta
a tisztnek készijl vív kapásb l
arra a kérdésre, a páston hogyan
Iett rijra a Égi. Azétt nem csak rij
ingerr 1 van sz . _ Az a markáns ué-

leményem, hogt uissza kellene llí-
tani a sorkatonaságot, j hatasa uan
a kitartasra, az akaratercjre. Rám
fért, gyhogy masra ís r fér. Sokan
uagtunk egy k rletben,, t harmínc-
kor kelek, neged ráual kescjbb mdr

megboron lkozua kell sorakozni,
meleg uíz uag/ uan, uagt nincs. Ne-
gted hétkor gakran m r uécét uagt

folyos tmosokftl."
Az akadémiai tanulás után a fizi-

kai kiképzés kezd dik, futás, er si
tés' fekv támaszok, feltiLlések' Csa-
pawilágbajnokunk á[ítja' a vívás és
a katonaság j l kiegészíti egymást,
er síti egyik a másikat. A sportol k
el nybenvannak a laktanyában' de
nem gy...

,,A kiképz k szigor ak, de ígazs '
gosak, j fejek. Nem kiuételeznek
uelem, uan, aki nem is tudja, hogy
uíu uagtok, de ez nagton tetszik
nekem. Annyi hátszelet kapok, hogt
az edzésekre, uersenyekre elenged-
nek' egtébként bent lakom, csak a
hétuégék a szabadok'' - fo\tatta a

tapolcai Balaton versenyz je hétftí
este, ritban a szentendrei laktanya
felé, ahová este 9-ig meg kellett ér-
keznie, néhríny rával azután, hogy
hazaért Heidenheimb l. A kiképzé-
se hiárom h napig tart, május 10_én
mindjrárt hadnagyi' s t diplomá-
jának ktjszonhet en f hadnagyi
rendfokozata lesz. Amit aktívan fel
is haszniá]hat a hadseregnél, híszen
mérnok_tanárként oktathat. Csak
egyet sajná, hogy nem kezdte el ko-
rábban.

,,Harmincéues uagtok, akartam
ualamit a uíuas mellett, a baráti
társaságom tagjai is dolgoznak. J l-
esik"- mondta lelkesen. Nem is volt
konnyii vívásra terelni a sz t, de ez
j is így' nektink is tij impuJzust je-
lentett.

Azért Heidenheim sem minden-
napit rténet.

Kétsziízhatvanegy indul kozcitt
kezdte a selejtez t, a csoportkÓrt
4 l Z-es gy, zelem/vereség ariínnyal
letudva további két - most miáI tel-
jes' 15-ig tart _ assz ra kényszériilt
az egyenes kieséses rendszer elején,
még mindig pénteken.

Mivel szombaton egyre-másra
nyerte az assz kat, hosszabbítás-
ban gy zte le t bbekkozottaz egyé-
ni világbajnoki címvéd t, az észt'
Nikolai Novosjolovot, végigvívta
megint az egész napot, majd jtitt a

vasiírnapi csapatverseny, aztán a

haz arit _ mindezek utián nem kíván-
ta a kedd hajnali fél hatos kelést-a
laktanyában.

Pedig nincs más vá]asztása.

lrnre Géza és Boczk ,Gáhlt ,p ,lenn

tetésével Új csapat kap egyel re

lahet ség t a Világ*ilpa.$pl0tátl
ban' Heidenheimben Somfai Péter,
szÉnyi FÉter és Peterdi András,vult
Rédti András társa. Réd{i Ú8y éni' a
7' hety teátis' éz a magyaÍ By'{jttsE
sern rossz, c$ak még t$iip kell EÍÚr-
ni. A negyeddont t e8y]tussat'l/ szí|
tették el a vitágbajnokicsá$atrlkkdl
kiáll tengy'n|ek etlen, amely*t ;a
pesti vb.n lrnrével Éi Bocek val is
nagyon nehéz volt tegy rni.

,,A jelenlegi négyes még nem Vi-

séli e[, hogy n hámm tu$a[líi p1

iak; rhlnt mo5t Tawrotnlalr et[enll,;
mondta RédtiAndrás.
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nÉounnonÁs
párbait r-vitágbalnok

,,J ézés, hogymár
tartanakt lem
a páston, nem
azt mondiák' itt
ez a hÜtye Rédti,

meniÜnk nekiés
kész. Avitágbajnok
Novosjolovellen a
hosszabbÍtás már
neki Vo[t nehéz,

hiszen volt az
esélyes. Ná[am vo[t
a kedvezmény, de
nemtudottl nni,

Aztán Úgy megfles-
seltem hirtelen,

hogy a kezét sem
tudta felemelni. A
négy kozé kerÜtés

után máraiándék
vo[t minden, az
et d nt benet
sem fáradtam. J

érzés vott, hogy a
dont benacím-
véd Nikisin' vitág
egyik legjobbia tart
t lem, a hosszab-
bÍtásban viszont
tatátt et bb. De fon-
tos, hogyvezetem a
hazai ranglistát, és
avilfurangtistán is

kozeI vagyok ahhoz,
hogy kiemeljenek,
és ne ketljen selejte-
z t vÍvnom.''


