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lliEhettyé, vátt; hogy Szitágyi
Aronnak az o[impíán akkora napia vott, hogy bárkit tegy zott votna. Ez igaz' de ennét sokkal tobb-

r lvansz ,sokkatt bbnapr

t.

ldÉnnyotc világversenyén indutt,
És,[at érrlet nyert egyéniben'
ami a mal vívásban káprázatos

adat.

A

csapatversenyeken is

mindig lehet rá építeni'

H napr l h napra még tobb
atápjá létt az iinbjzalmának, a

keiet dzés ken Új akcilkat é5
taktikákat tanu[t, az egyetemen

belekezdett a pszicholÓgiába,
ami id vel még er sebbé teszi
tetkiteg.

K

zszereptések, interjÚk

tucatjait, Íotozásokat,' fitmforgatást, aktíV kampányszereplést
váttatt, és ez sem ment a vívás
kárára; huszonhárom évesen
még érettebb és sokkatjobb vív
[ett' mint egy éve. Amikor lép
Fástrai nYugodtan ÍigVeliÜk az
assz t, náta1 helyen van a kard.
Mindennek tátsz lag eltentmond a románok elleni meccs

vége. Ám csak a torz' perfek-

clonista gondolkodás szerint kelI

mindennek tokétetesnek [ennie;
a pszichot gia szerint a hibák a

fontos férfi párbajtorcsapatu nk
si ke re'. azembereket egyesítette, a fetadatokat megosZt]a

m xmwffi ffiffiffiMWffiffiWffiffimmm-

noksesses áoomanyai, a tanutá$'fotyamat szerves Észei
'

kiván fetadathat-

'Ribb,embert

rrnz etvégz&én van trjl" arrelyet
h napokon át elrratlatt. Ezekb t
rmst me8 eggfl ttibb tesz hlszen
bevátagtották a nemzetkdzi sz ,,yetség sporto]

i

bizottsígába.

SzilrÉgyl Álon

kihÍvásként
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''kihív.ás'és fu'tel sség; nem k!zsák_
:mányotni kelt' hanem viiÉzni É.
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A

férfi prárbajt rvív k egyéni
versenyének második fordul ja
utiín Imre Géza kisfia magiínyosan ti]t a S}'rna-csarnok

lelát ján,

miután végignézte édesapja pályafutásának egyik legrosszabb
csortéjét'és potyogtak a konynyei. Aki arra jart, és látta, megszakadt a szíve.
A magyar vív k családtagjai
az egyéni versenyek utián azért

tobbnyire boldogan mentek

haza. Hat magyar versenyz ju-

tott a legjobb nyolc kcizé' amit
klasszikus vív nyelven dcint nek hí'rnak a sportágban a nyol-

caddont

kritikus hatfu, aki ezt
átlépi, aztmfu nagyon elismerik.
Gémesi Csanádnak és Szatmári
Andrásnak az elscí világbajnokságén ez mindjárt sikerijLlt, Vara

helyi Annát
talán

l

senki sem várta,

csak nmaga,

Szász Eme-

rosszui. A fenti hatos mellett
biztat nak tiint a n i t rvív k
formája' mind a négyen nehéz
ágra keriiLlte( és ketten a nyol-

caddrint ig jutottak, Knapek
Edina negyeddijnt be keriiLlése
szintén egy tuson m lt. Férfi t rben mind a négy magyar f táblás lett' viíratlanul, s t Szabados
Gábor itt is csak 15:14-re kapott
ki egy világbajnok kÍnait l.
Ám ezekb l az eg}tusos vere-

ségekb l kicsit sok volt'
Ésmég tÓbb lett a kardcsapat
negyeddont je után. Vasámapi
sziímunkban alaposan kÓrbej iírtrrk, Szilágyi Aront mi viilaszthatta el
ja a

att

gy

l, hogy44:40 után bead-

ztes találatot, biár ezt még

nyilván elemezni kell a j v ben.
Az is tény' a romilnok ellen Gémesi Csanád és lliász Niko1ász
negatív mérleggel záÍt, a 3gi4onél rijra megment ként érkez
Szilágyin az Óriásinál is egy tus-

se, Boczk Gábor és Szilágyi sal nagyobb volt a teher.
Áron viszont az aranyért ment
Csapatainkban _ egy kivétellel
_
a S]rma-csamokba. Ebb lvégÍil
ttjbb volt. A n i t rvív k nagy
két bronzérem lett, tigy, hogy triÓját (Knapek, Mohamed Aida,
Szilágyi és Szász az el d nt ben
egyetlen tussal maradt alul.

Az

egyéni versenyek utiín
így sem érezhetttik magunkat

Varga Gabriella) pályafutása talán utols nagylehet<lségén rop-

pantotta ossze a feladat sulya,
migazifitt n i kardvív k az els

igaziin nagy esélytiket szalasztottiák el. Csak az az érthetetlen,

amit egyéniben láttunk' annak a csapaWersenyen a nyomát
is alig lehetett felfedezni a két
fegyvernemben. A férfi t rcsapat ritka brav rjához, a londoni
ho gy

De még szebb ez a felejthetetlen vasárnap este azért' mert
Imre Géza kisfiának k nnyeit
felszárította, így Bence felszabadultan ugrálhatott tir mében
a lelát n, t bb' ezer. szurkol va]
egyetemben.

eztistérmes J apán legy zéséhez
két teswér, Szabados Gábor és
IGist f brillírozása is kevés volt,
a

n

i prárbajt rcsapatot egyetlen

:,,.;,. r,'

ember, Szász Emese j formája
ezrittal nem hrizhatta ki a bajb l
az Eur pa-bajnok észtek ellen.

az ellenfélrrél' és vissza nem tér

esélytik' hogy Magyarországon,
az egész nemzet, a szeretteik
el tt nyerjene( de épp eZ tette
iszonyri nehézzé a kíizdelmet.
A gy zelrntik ezért is nagy tett
és fontos a magya.r vívísnak, hi_
szen így már nem csak Szilágyi

Áron a spoftág atca, nem az,

sikerességét akarja mindenki kihasznáni, a felelcísségmegoszlik.
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2.Otaszország

A vasárnap este viszont beara-

nyozta a budapesti vb-t. Boczk
Gábor 36 évesen, Rédli András a
harminchoz kdzel élete els világbajnoki címéértharcolt, Imre
Géza 38 évesen a harmadikért.
Minden mérk zésen rigy léphettek pástra, hogy tudták' jobbak
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