Mégis van magyar összefogás
Az Eb-re készüIő Sziltigli Áron csak akoreaiakat szeretibecsapni, önmagdt nem
Gyakran gondol rigy magára
egy magyar, hogy széthuz

nemzethez tafiozik. Férfi
kardvív ink viszont nem ilyen
képet festenek r lunk olimpiai bajnokunk, Szilágyi Áron
szerint az oroszok, olaszok,
németek sokkal inkább a csapat érdekei ft'lé helyezik az
egyéni érdekeiket. Pedig a ma-

gyarok is a Rio de faneir -i
olimpiáért vívnak a pénteken

kezd

d

svájci Eur pa-baj-

nokságon. Egymással versengve, mégis egymást segítve.

liiri

ARnnv Arrtta

éhdny h napja elkeseredésében karkérdést tett fel az
egyik kÖz sségi portdlon arr l, mihez lehet kezdeni az olimpiai bajnok déI-koreaiakkal, akik dllan-
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d an legt znek minket. Mintha

megold dott volna a probléma, hiszen az elm lt hetekben egyéniben
és csapatban is visszavágtak.

-

Rengeteget foglalkoztunk a

dél-koreaiakkal, én személyesen
is' Ráj tttink, hogy a megoldás
nem a fizikai ktizdelemben rejlik,
inkább fondorlatra, technikára,

akci kra van sztikség.
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montreux-i kontinensbaj-

noksdgon nem kell majd

vel

k har-

colni. Eur paiak ellen kirÍllni
mennyiben jelent mást?

Eur pa-centrikus maradt
azért a sportág, és lutri, hogy ki
miiyen ellenfelet kap az egyenes
kíesésesszakaszban. Énannak
idején, tizennyolc évesen j l vívtam a selejtez ktirben, a második
legjobb lettem' mégis megkaptam

Mindenképpen érmet nyerne az Ebn a londoniolimpia lordbajnolo, Sllágyi Áron

az oÍosz Jakimenk r, aki már ak-

kor a világ egyik legjobbja volt.

Annak rendje és m dja szerint ki
is kaptam

t

le.

- J()v dprilbig

minden verse-

nyen aZ olimpidért is vívnak, vildg-

ranglista-pontokat gliÍjtve. Mi a
jobb: ha az olimpia lebeg az ember
szeme

el

tt,

vagthakizdrja gondo-

lataib l az igazdn nagl

tétet?

* Nem zárom ki, nem akarom
becsapni magamat. Tisztában vagyok vele, hogy a kvalifikáci nagyon-nagyon komoly dolog, nyomás alatt tarthatja a versenyz ket.
De ez mozg sítja az energiáimat,
mert szeretem' ha van tét' ha van
pluszrangja yan az eseményeknek.

_ A mez ny hozzddllása megvdltozott a

kvalifkáci miatt?

- Rogton éreznilehetett ezt,

els

az

ilyen versenyen. F leg azoknak a nemzeteknek az esetében,
ahol kett nél tcibb vív esélyes a
kv tára, hiszen az olimpiára legfeljebb két ember mehet egy országb l. Iszonyrí a fesziiltség náluk a versenyz k és az edz k k zcitt is, más a versenyek hangula-

ta. Azoroszoknál, az olaszoknál és
németeknélis tapasztaIni ezt, az

a

olaszoknál am gy sincsenek

j

-

ban a nápolyiak és a r maiak.
- De ndlunk is kett nél ttjbben
esélyesek a kv tára... Decsi Tamág Gémesi Csanríd, Ilidsz Niko-
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ldsz és Szatmdri Andrtis is komoly

vetélytdrsa.

\

- Mi egymást is segítjtik' Ha
egy magyar vív éppen a páston,
természetes, hogy ott van mogtitte
az egész krildcittség. Nem is na-

gyon kellett err l beszélni, hiszen
egytitr kuzdtink mindig.
_ A kar dcsap at v er s enl e hiány zik majd j()v re a játékokr l. Lazdbbra veszik emiatt idén?
- SzámunkÍa egy Eur pa- vagy
egy világbajnokság továbbra is
ugyanolyan fontos. Akár sikertil
valakinek az egyéni verseny, akár
nem, utána mindenkinek lesz rá
két teljes napja Montreux-ben,
hogy lezárja magában a torténte-

ket, és nem fog kihíílve, motiválatlanul pástra lépni a csapatban. Mi,
magyarok kifejezetten j k vagyunk
abban, hogy nem vissziik magunkkal míndazt, ami korábban ben-

ntink maradt. Másoknái látszott
legut bb a szétesés,az olasz csapatban a madridi Világkupán nem
is vívott a két nagy eg, az athéni

olimpiai bajnok Montano
0

és

cchiuzzi, inkább sértiltet jelentet-

tek.

Mi egységesek vagyunk'

_ Mi a kitiiz()tt célja Mont-

reux-ben?

-

Ismerem magamat annyira,

hogy tudom' nem lennék elégedett, ha érem nélktil kellene hazatérnem.

