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rAhogyan egy éve, ezúttal is brorz-
éremmel indította a világkupa-so-
rozatot t€gnanóban. Elégedett a
szezonkezdettel?
Amikor az ember e|jut az elődöntőig'
mindig többet szeretne, de így is elé-

gedett vagyok az eredménnye|

- váaszolta Szász Emese'
a Vasas világ- és Euró-
pa-bajnoki .ezüstérmes

párbajtőrvívója. "'_ Kicsit ügyan l
bosszantott,
hogy egy tussal kikaPtam az ..-
elődöntőben' de a tizenhat közé
jutásért és a nyolcaddöntőben meg ' 

,l,

én nyertem ennyivel. Ahlroz képest, ':
hogy a harminckettő kózött kieshet_

tem voln4 szép, nagyon szép abronz.
A teljesítményem azonban nem volt
ilyen fényes.
l Miben látott kivetnivalót?
Nehézkes vo]t az egész hétvége. Több-
ször megtörtént, hogy vezetéshez ju-

tottam, mégis kiengedtem a kezembőI

- ilyen nemszokott velem előfordulni.
A mesteremmel, Kulcsar Győzővel
a helyszínen, majd később, itthon is
megbeszélliik a dolgot. i,
lÉs mire jutottak?
fura, hogy idény eleje van. No meg

arra, hogy még többet kell dolgoznunk
a folytatásban.
rAz egyéni ranglista harmadlk
helyéről immár kijelenthcü' hogy
biztos olimpiaí r észÚ ql ő?
Egyáltalán neml Ahelyezésben a tavaly
szerzett pontok is benne vannak,,ame-
Iyeket meg kellene védeni ahhoz,hogy
megtartsam a pozíciómat. EZ ahétvég
kínai világkupaversenyen kiiLlönösen

nehéz lesz, mivel tavaly én nyertem.
Egyébként nem is a világanglista a

fontos, sokkal lényegesebb a kvalifiká-
ciós rangsor, ami nem érhető el sehol,

de mesterem, Győző bá maga vezeti.

Ezen jelenleg a miísodik európaiként
ugyancsak kvótaszerző helyen vagyok.

De a víviísban bonyolult a kvalifikációs
rendszer, és messze még avége.
r Mi a helyzet a csapattal? Van még
esélye a női pfubajtőr-válogatott-
nak is?
Nem lehetetlen a küldetés, de nagy
hajrára, brauirok sorozatára van
szükség a teljesítéséhez. Mindent
megteszünk, a végsőkig küzdeni fo
gunk, hogy ott'lehessen a csapat Ri-
óban. Nagyon sajnálom, és bánt is,

hogy az olaszországi világkupán nem

.

tudtam ann7lt hozzátenni a csapat
teljesítményéhez, amennyi a vtvá'
sombanvan.
l Kovács lván' a válogatott veze-
tő edzÍiie nemr égiben nyilatkozta
lapunlcrak a csapat teljesítménye
kapcsán el fogbeszélgetni önnel.
Megtörténtmár?
Még nem. Beva]lom, kissé megle-
pett, amit a vezetőedzó mondott.
Legnanóban nem az volt a'helyzet,
hogy szenzációs egyéni versen)map
után nem ment a csapatban, egyé-
niben is losszul víl'tam, és annak a

napnak a fáradtsága rányornta bé-
lyegét a másnapi csapatküzdelmek-
re. Ha,pedig a korábbiakra vonatko-
zott a megáI|apítás, szerintem nem
Iehet azt mondani, hogy a nyári
világbajnokságon - ahol ötödikként
végeztünk - nem voltam hasznos
csapatta8...
) Avezetőedző azt is mondta, nem
tud mit kezdeni az'zal,hogy egyérú-
ben szárnyal, a csapatversenyeken
azonban nem magabiztos.

Az nern jelenthet senki számara új_

donságot, hogy nagyon flírasztó két
kvalifikációs sorozatra piírhuzamosan
figyelni, ez sokat Wvesz az emberből
mentáisan, brlrmennyire igyekszik és

akar a páston. Egyszer csak előál az a

helyzet, hogy kigondolom, mit szeret-

nék csinií]ni, de csak a mozdulat feléig
jut el a kezem . .. EzzeI együtt az on va-
gyok, hogy mindkét sorozatban tudá-
som maximumát nyújtsam.
IAhhoz, hogyhétről hétre más-más
országban kell sorozatban teliesíte-
nie, márhozzászokott?
Eá nem lehet megszolcri. A legnanói
világkupa előtt Lengyelországban' a ha-

zaérkezés után néhiány napp al miír Ro -

mániábarr edzőtáboroztunk. Mu]t ked-
den jötnink haza, ezt a hetet pedig már
KÍnában töltjtik. Az allandó ki- és bepa-
koliís, az utazások, az átállás, a folyton
véltozó körtiJrnényekhez való a]kal-

mazkodás együtt jelent nehézséget. És

ezegy kvalifikációs időszakban, ámikor
a versenyzés az emb eÍb őI az átlagosniál

többet vesz ki, csak felerősödik.
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azokrÓl a fotókrÓ[.

amelyeken

a Partament

dÍszLépcsőjén ',edz''

,,Egy német turisz-
tikaimagazin

' hazánkrót

'' készített', 
anyagot,
amit
összekap-
csoltak a

2024-es

' olimpiai
pályázatta1.
Sportolókat
kÜtönleges hely-
színeken fotóztak,
így kerÜttem én
SzilágyiÁronnat
a Parlamentbe,
ahol bemutatóz-
tunk egy kicsit
a dísztépcsőn.
Vívóruhában, tet-
jes felszereléssel
plusz[átványos-
ságot nyÚjtottunk
a turistáknak.
Vicces volt a
pengémet az
átvitágító beren-
dezésbe tenni
- mégsem lehet
az 0rszágházba
fegyverrel csak
Úgy bemenni! ''
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