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Kovács Erika u

rHogyvanalába?
Szerintem egyikkel sincs gond

- csinosak nem? - mutatott mo-
solyogva mindkét lábrára Szilágyi
Áron olimpiai bajnok kardvívó' - A
viccet félretéve' úgy tűnik' jól jött,
hogy december végén pihentetni
tudtam, s amióta januárban elkezd_
tem a felkészüIést, nem jött elő a
sérlilés' úgyhogy bizakodó vagyok,
remélem, elfelejthetem az egészet.
Azért persze Bodnár Józsefmasszőr
interrzíven kezeli a lábamat' hogy
ne is legyen baj.
sA decemberi bostoni Grand
Prix-viadalon még fájós bokával
vívott, de ott szerzettezüstérme
egyszersmind azt ielentette, végte
kikerülhet egy szócska az eddÍg
ismételgetett mondatból. Az,
hogy Szilágyi Áron riói kvótája
szinte biztos, mostantól úgy,
hangzik, Szilágyi Áron l<v ótája
biztos.
Valóban' A hátra]évő hrirom kvalifi-
kációs versenyen már matematikai
esély sincs rá, hogy barki megelőz-
zön a ranglistán, vagyis veüóban ki-
jelenthető, hogy biztos a kvótán. Ez
jó, mert így még nyugodtabban ver-
senyezherek, és a felkészÍiLlésemet
sem nyomja a teher, vajon utazha-
tok-e Rióba.
lVisszatérve a sériilésére: mo-
toszkál azért a fejében, hogy eset-
leg újra jelentkezhet a fájdalom?
Ha belefeledkezem a munkába,
el tudom engedni a gondolatot,
egyébként sem szoktam azon szo-
rongani' milyen sérülések jöhetnek
eL,ő. Aat hiszem, ebből a szempont-
ból szerencsés alkat vagyok, bízom
benne, hogy az év sérüLlések nélk{il
telik majd. Nyilvan lesznek majd
kisebb gondjaim, azok mlndig van-
nak, de együtt lehet élni velük' le
lehet kiizdeni őket. Nagyobb baj
pedig ne legyen.
r Mennyi munka vár önre az
olimpia évében? Több? Más?
Ianurártól vegyes típusú felkészti]ést
kezdttink, vagyis a fizikai munka
is előtérbe került a úvás mellett.
Mindkettcín nagy a hangsúly' ami
igazén nagy megterhelést jelent.
Persze ahogyan közeledünk majd
az olimpia felé, egyre nagyobb sze-
repet kap a vívás.
r Mennyitváltozott a férfi kardví-
vi{s a londoni olimpiaóta?
Nagyon sokat _ leginkább a zsű-
rizés, a nemzetközi trendek mó-
dosultak. Azza], a vívással, amely
Londonban jellemzett, már nem
feltétlenül tudnék versen1t nyerni.
És nem azért, mert gyenge vívás
volt, hanem egész egyszetúen már
nem úgy értelmezik a tusokat.
l Rohamos, félelmetesen nagy
léptékű aváltozás...

chológiaszakon. 
"Jó, 

hogy avÍviás metlett vatamimáisát is tudokÍog" ,

tatkozni. \htami olranna[, ami mégiscsak értéket teremt, amijó nekem,

ami épít, de nem vívás. Ki tud kapcsotni. amikoÍ détutiín két-három órát
]tánutok két edzés kozött' s ha utána lemegyqk a:terembe, Újutt erővel
Vetem bele magam a sportba'' - mondta Szitágyi, aki nem gondotkodik

azon, hogy az olimpia etőtti áttamvizsgáját esetleg elhalassza-e.

,"Altondoni olimpja etőtt is volt vizsgaidőszakom. tényteg kifeié.2éltgn Jó
ievéz€tésnek tartom, há au edzések ktizött-metlett tanulhatok'],Egyértel.
műen a vívás és peÍsze aZ olimpia élvezi a prioritast, ha emettett sikerÜl az
egyetemen is jóttetjesítenem, az fantasztikus lenne'' - mondta.

Nagyon! Egy éven beliil is láthatunk
teljes hátraarcokat, ahogy mond-
tam, főleg a zsűrizés, a tusok értel-
mezése terén' És persze ehltez ala-
kul a vívók hozzáél]ásais.
r Mennyire tud ehhez alkalmaz-
kodni?
Mivel elég sok mindent megtanrrl-
tam már a pályafutásom során,
mindig figyeltem rá, hogy ne csak
egy-két típusú taláatból, akcióból
éljek, legyen bővebb repertoárom
_ ugy érzem, talán jobban tudok
alkalmazkodni, mint a többiek. És
bízom berrne, hogy az idén is így

még a negyediken sem nagyon tu- már?
dok tust adni belőle' Ez akáÍ több A felkészülésem még jobb
héten keresztiiLl mehet így. Kicsit ütembenishalad,mintelőze-
nehéz persze olyat gyakorolni, tesenvártam,sokkalinkább
amelybőlegyelőremégnemvagyok egymásra tudtunk han-
eredményes, pusztán abban bízva, golódni, mint ahogyan ,

hogy a versenyen majd az leszek. képzeltem. Harom ..,,l'

Vagyis mindaddig próbálkoznom közös versenyünk 
' 

í;
kell, amíg az az akció tuserős nem volt eddig, s a
Iesz_ezazigazánkeménymunka! harmadikon' a

Atanulás kikapcsolia
A ianuár,mindig egy kicsit nehezebb SziláEyi Áronnak híszen

a Vívás rn€llett készÜlnie kett a vizs€áira is - az idÉn,végez pszÍ-

rMerrnyÍrekellezeketazitj bostoniGP-üadalonmrárbizonyí-
elemeketeldugrria, mennyiÍekell tottuk' hogy ebben a feliíIlásban is
titkolózniaaversenyeken?Meny- lehettiLrrkeredményesek.Ámazthi-
nyire taktikai harc is egy olimpiai szem, amellett, hogy az edzéseken
felkésziilés? jól érzem magam' hogy a munka is
Már most van olyan akció, amelyet jó irányba halad, s hogy miír össze-
nem nagyon vívok a versenyeken, hoztunk egy GP-ezüstérmet, még
inkább próbráljuk eldugni a me- rengetegszer kell kettőnknek bizo-
zőny eIőI. Ez nem olyan konnyii, nfltania.
bíszen az eddigi versenyeket is tel- r Kell már Rióra gondolrriuk?
jes erőbedobással víwam meg, és Vagyinkábbmindigafelkésziilés
hiába van meg a kvótiím, a követ- következőfeladatárafigyelrrek?
kezőket is így fogom, mert fontos a A gondolataim már sokszor Rio kö-
világranglistás helyezés _ miár csak rÍil forognak, nem tagadom. Ám rra

az olimpia szempontjából is, nem szakmazunkAndrissal,mégnemaz
lesz... ugyanis, hog5i,'6a6'a615rgn olimpiaról bes@ffi hanem a 

,

s Szilágyi Áron követni kényrelen )!]iénfelek jön nek ve'pni 's?pry'be. 
**telkeszüesrői, 'a (qvffizB verseny- '

atrendet,vagynetándiktáia? .wTé áttól, hogy maxirrlális Íordtrlat- *ről.HosszúazútRiói$fuszontaffIi-

Aztnemmondanrám,hogydiktáok, számon pörgök a páston a verse- kor leziírr-r] a kvalifikációs időszak,
kell alka]mazkodnom, mert ha nem nyeken, még vannak olyan elemek, és kiderül' kik lesznek ott, mifu eZ

ítélik meg a talíí]atot, amelyet én pe- amelyeket Rióra tartogatok. lesz a fő témánk. Áprilistól elkezd-
dig annak gondolok, akkor váItoz- lHogyanképzeljiinkelegyilyen jükelemezniarivií|isokat'
tatnom kell' Ugyanakkor edzőm- újelemmegsziiletését? rrEzkeményvideózástjelent?
mel, Decsi Andrássa] elég sokat Van' amitAndÍis dob be a közösbe, Aztbizony. Le kell ülnünk a tévé,

újítunk a úvásomon, sok mindent hiszenő edzőiszemmel, kiilső pers- a számítógép elé, és figyelni' ele-

más felfogásban csinálunk' az ak- pektívából látja a űvásomat, vagyis mezni kell a vetéI1'társakat. És

ciókészletemet is bővítjük. Próbá- sok olyan dologra is fel tudja hfu'rri persze magamat is _ egyébként
lok úi dolgokat belevinni a úvásba, a figyelmemet, amit én a páston ez a legfontosabb, hiszen látnom
akar olyasmit is, anrit a nemzetkcizi iillva nem érzek. Én pedig verseny ..:lsb** kell a hibáimat, és

mezőnybensemnagyonvagycsakzőiszempontbólgondolkodom,ffiaztis,mibenva-
kevesenképüselnek.Ószinteakkornekemisvarrnakbenyomásaim%gyokjó'
leszek, ha eI'itezhozzáteszem: van' a versenyeken. Örülök' hogy eny- 

.,.

amibe'jön,ésvan,aminem. nyireió azösszhangközöttünk, &IMerrnyirenehézválloztatnj? hogv a kommunikáció is kiváó- :'qd

Arégíbeidegződéseketelhagyni anmúködik'hogymindentmeg' i.i.
sosem könnyű. tudunk beszélrri _ ezek a beszél-
De ez azigazén kreatív munka! getések kifejezetten építő jeuegli-
aYanhozzáe|égttirelme? ek, valahogy így sztiletnek me1az
A legnehezebb, amikor az edzése- újdonságok is a vívásomban.
ken valami olyasmit gyakorolunk, aHarnátazedzőjéteml1tet-
amiről úgy gondoljuk' a versenye- te' szeptemberben, amikor
ken majd eredményes lehet, de elkezdtékaközösmunkát,aztken majd eredményes lehet' de elkezdtékaközösmÜrkát'azt r ffia
hosszÚ ideig nem megy. Az első mondta,kellnéhrínyhónap, :"E Wedzésen egyátaliín nem, aztán a mígkideriil,eredményesek '*"

másodikon, a harmadikorr sem, és lehetnek-e együtt. Kideriilt

'ffi
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Szilágyj Áron edzője

,,Sikeresnek jette-

meznéma közÖs
munkát - eniberi-
leg és szakmailag
is. Szeptember
közepe óta dolgo-
zunk egyÜtt, s már
akkor azt mond-
tuk, a decemberi
bostoni GP-via-
daton nézhetjÜk
meg először, hol
tartunk, ió Úton
járunk-e' ott Áron
ezÜstérmet szer-
zett. Mindketten
Úgy érezzÜk, hogy
az az út, amelyen
elindultunk, az
a fetkészÜlés,
amelyet közö-
sen elkezdtÜnk,
működik' Rióig
ezt kett fotytat-
nunk. A hátratévő
versenyek egyik
tegfontosabb
feladata a for-
maidőzítés lesz.
Saját versenyzői
tapasztalatombót
és azédesapám-
tól tanultakbót
is merítek, de
Áronra is bátran
támaszkodhatok.
Mindent megbe-
szélÜnk, és rögtön
kielemzÜnk. Csak
pozitívumokban
beszélhetek a
közös munkáról'''


