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lAmilyenmaximalista,
biztosan csalódott, és nem
örÍil az ezüstéremnek,
holott csak gratuláció
iárhat egy ilyen parádés
teljesítményután.
Valóban kettősek az étzése-
ink, és azért haszniilok többes
számot, mert a csapattiársaim
nevében is mondhatom - viíla-
szolta Szilágyi Á"ron, aki Szatmiári
Andrással, Iliász Nikolásszal és
Decsi Tamássa] a második he-
lyen végzett a riói kard-csapatvi-
lágbajnokságo.'. - Úgy éreztijk,
lehet esél1.ünk a győzelemre, de
aztén nem úgy alahlt a finrálé,

ahogy szerettiik volna. A zsűri
nem részesítette előnyben azt
a úvást, amely ránk jelilemző,
ugyanakkor legutóbb kétezer-
hétben jutottunk be világbajnoki
dontőbe, vagyis ez az ezistmé-
giscsakgyönyörű érem.
r Mit ért azon, hogy a zsűri
nem részesítette előnyben a
magyarokvívását?

ellenfélből. A páston hogy érez-
te' mennyit valósítottak meg
mindabból' amit gyakoroltak
azedzéseken?
Végig uraltuk az összecsapást.
Persze, nem jött be minden, de
tusról tusra tudtuk' mit kell csi-
niílrrunk.
I Mennyire Íiedtek meg, hogy a
nyolcaddöntőben a spanyolok
ellen szárnyaló DecsÍ Tamás-
naknemment anémetek
ellen?
Megijedni nem ijedttink meg,
mert tudtuk, hogy négyen va-
gyunk, és jók vagyunk. Tominak
aznap sainos nem ment, de a
csapatversenyben ez is ben-
ne van. Sokan féltettek a végén
Max Hartungtól is' de nekem
nem volt szabad fé]rrem. A négy
német nagyjából ugyanazt csi-
niálja a páston, de Hartung kicsit
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A versenyek, az asszők előtt a
zsúri választ egy iriinyelvet, a
riói döntő előtt történetesen azt,
hogy nem fogjiík megítélrri a szűk
megelőzéseket, ebből meg az kö-
vetkezett, hogy az oroszok bátran
támadhattak' biírmit kezdhettek
a kezükkel - mi pedig kicsit szen-
vedtiirrk, hiszen máskor ezeket

a középen elért megelőzéseket
megadjrák. Amúgy mí]liméterek-
ről beszélünk. EzenfelÍil pedig
volt még néhány kétes talá-lat,
példáttl az én első, oroszok el-
len vívott asszómban, de még
mielőtt bárki is félreértene: nem
fogjuk erre a dÖntőbeli vereséget,
az oroszok ténylegjÓl vívtak.
r Még egykicsit a témránrál ma-
radva: mit kell ilyenkor tenni?
Hogyan lehet legyőzni afeltörő
indulatokat?
Azt le tudtuk kiizdeni, ez nelJj'
okozott gondot. Talán többet
kellene ebben a szellemben zsű_
rizni, akkor jobban menne az
alkalmazkodás. Meg azért azt se
felejtsük el, hogy itt alapvetően
ötös asszókról beszélünk' míg az
egyéni kiiadelmek soriín tizenöt

taláatig úvunk - akkor azért
könnyebb }rozzászokli a bÍr ói
felfogiishoz, mert több rá az
idő.
I Ha már az időt említi, a
negyeddöntőben a németek
ellen vívtak' és egylaikus
számára is ésaevehető volt,
hogy alaposan felkésziiltek az

az asszóbanekem ís többet bele
kellett adnom, figyelnem kellett
például' hogy ne csak lábbal old-
jam meg a feladatot.
r Mennyit lehet tanulrri a riói
csapat-világbajnokságból a riói
olimpiát illetően?
Sokat. Célunk volt az is' hogy
kicsit megszokjuk a helyszínt,
megnézzíJk, milyen lesz az olim-
piai falu' egyáltaliín milyen a vá-
ros, milyen avívóterem' s ha csak
eztnézem, elég sok tapasztalatot
szereztem, és ezeket mind_mind
hasznosítani tudom a felkészü-
lésem során.
r Akkor elé8e dett ezz.el a v ébé-
ezüsttel?
Alapvetően igen. Ha csak egy
szót haszniílhatnék az érzései-
met kifejezve, akkor igen, az elé-
gedettség szót haszniílhatniím.
r Éshakettőt?
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