
Inkább most szakadj on
Szdsz Emese nem nyert érmet, de a férflaknrÍl nagtobb a baj
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A Westend Grand Prix-t felve-
l\ zető sajtótájékoztatón, még a
múlt hét elején férfi-párbajtőrvá-
logatottunk vezetőedzője, Gelley

Istvdn búsan ingatta a fejét ami-
att, hogy.megöregedett a férficsa-
patunk. És akkor még nem is hit-
tuk, hogy mennyire. Tudniillik
vasárnap délelőtt a MOM Sport-
ban a legjobb 32kozott már csak
a 40 éves Imre Géza ál\t a hazai
kompániából, amely a kezdésnél
még húsz pengeforgatót számlált.
Emlékezetes, hogy férficsapatunk
Imre, Boczkó Gdbor, RédIi And-
rds, Szényi Péter osszetételben két
éve éppen Budapesten lett világ-
bajnok; s szerettük volna hinni,
hogy ez nem afféle búcsúajándék
volt a sorstól a két öreg harcos-
nak, Imrének és az 1977-es szüle-
tésű Boczkónak. Utóbbi sajnos a

hét végén Szényivel együtt már a

selejtezőben elvérzett, míg Rédli a
világranglista tizenegyedik helye-
zettjeként, kiemeltként a 64-ben
kezdett, de ott is fejezte be, mert
9-8-ra kikapott egy 17 éves né-

mettől. Berta Ddnielt a főtábla el-
ső körében a világranglistán má-
sodik francia Robeiri verte ki, őt
emiatt nem érhette szemrehá-
nyás. Miként Imrét sem, hogy a
második asszóját már ő is elbuk-
ta, mert I5-I2-re a kétszeres
egyéni világbajnok észt óriás,

Sász Emese

Novoszjoloy verte meg. S ezt szó
szerint is vehetjük.

,,Hihetetlenül erős az alkarja,
olyan erővel csap a pengére, hogy
megtartani is alig lehet. Még évek-

kelkorábban éppen miatta kellett
megműteni a kezemet... Most az

asszó végére is teljesen bekötött,
már képtelen voltam találni. S az

ellenfelem a végén jól váltott takti-
kát'' - jegyezte meg Imre Géza, aki
a passzív, jobb kezével is megjár-
ta, amikor a kicsorbult pengéjét
próbálta kiegyenesíteni, két ujját
is elvágta. ..

A női viadalon is komoly,,vér-
veszteséggel'' indítottunk, a selej-
tezőben rajthoz állt huszonegy ví-
vónőnk ktizul csak Révész Julian-
na és Budai Dorina csatlakozott a

főtáblára a világranglista-vezető,

de könyökműtétje után visszatérő
Szdsz Emese mellé. Ám ezen a

fronton jóval több sikerélmé-
nyünk lett, mert mindhárom ver-
senyzőnk megnyerte az első és a
inásodik asszóját is. Budait kine-
vezhettük a ,,hirtelen halál angya-
lának'' * 15-14-re és 9-B-ra intézte
el nevesebb ellenfeleit a ráadás-
ban, de Révész is ránk hozta a

frászt, a 32 közÓtt ő méga rendes
játékidőben nyert 15-14-re a ro-
mán German ellen. A legjobb
nyolcba viszont már nem vezetett
út számunkra. Révészt egy koreai
állította meg' Budai most a rá-
adásban alulmaradt a világrang-
listán második kínai Szunnal
szemben, és Szász is egy tussal ka-
pott ki a lengyel Piekarskdtól.
,,Kettős érzések kavarognak ben-
nem, mert örülök, hogy nem az
elején estem ki, a vívás sem ment
rosszul, a könyököm pedig telje-
sen rendbe jött. Viszont a hazai
ktizönség eIőtt jó lett volna érmet
nyerni, és éppen itthon szakadt
meg a nagy sorozatom. A tavaly
márciusi barcelonai Világkupa óta
minden Vk- és GP-versenyemen'
hat viadalon dobogós voltam. De
egyszer minden sorozat megsza-
kad, és ez a verseny még éppen
nem számít bele az olimpiai kvali-
fikációs sorozatba. Az a fontos,
hogy majd ezutánmenjen a vívás,
és bizakodom, hogy menni is fog''

- nyilatkoztaSzász.
A férfiak esetében legfeljebb

reménykedhetünk.
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