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Csak mi izgulunk kiizben
KET x z rrDEoEsÉsnÉxnmonoo, de a
pas n beátt a béke a párbajtorvívo letkeben

lmrcGézálai hatássalvolta aaliidia kiizelsége,
íotdítva viszont ez nen volt mindig igEz

FoTÓ: MlRK lSTVÁN

AdayAttilaD

lHonnananyugalom,
amellyel nagy tétnél vív?

Lehet' kívtilr l higgadtnak
tíjntjk de eZ messze nem

igaz. Bar tijbben mondtiák,
hogy nem látszik' de izgul s va-

gyok. Igaz, az egyik versenyen fel-
mérték orvosi míi szet eI az :zgahtri

szintemet, és kiderti]t, el tte extra
magasra szrikik, de amint elkez-
d dik a verseny' a nulliára esik

vissza. Ilyet alit lag még nem
Iáttak. Engem tcikéletesen elfoglal'
hogytust akarok adni.
r Két évtizede válogatott, miben
váltomttavivása?
Anno Kovács lvánék mellett a legfi-
atalabb voltam, a harmadik ember,
vagyis nem én voltam a meghatá_
roz . Aztan a legid sebb lettem, és
éreztem, tcibbet kell viá]lalnom, rím
a t<jbbiek is hatottak riáÍn. A mosta-
ni világbajnoki dont el tt aveze-

t edz ttk, Udvarhelyí Gábor kérte,
hogy Boczk Gábor sérÍilése miatt
jobban tegyem oda magam.
r Hogyanhatott iinre acsaládja
kiizvetlen ktizelsége?
Ilyen kdzel még nem voltak hoz_
zrám világversenyen, gyhogy 

'iímmindenképpen j l, én viszont rájuk
negatívan. Ideges vagyok ilyenkor,
minden rezdtilésiiLlae hajlamos va-
gyok morogrri. Héla az égrrek, Bea
(K kény Beatrix Eur pa-bajnok ké_
ziabdaz _ a szerk.), a piárom is j
sportol volt, ígymegértengem.
r Az egyéni verseny után a ryere-
kei vigasaalták vagy fordítva?
Nekern kellett Bencét Vigaszta]nom,
teljesen ki volt borulva. A csapatver-
seny fordul i krizcitt Bence megha-
t dott' de megÉaÍa az élmény' A
venezuelaiak legy zése, utín annyi-
ra zokogott, hogybevettem akordo-
non belti.lre. Az ukrrínok ellení drjnt
utiín viszont átvette akcizrinség han_
guiatát, és r mtiíncot lejtett.

l Most mfu edz ként is b venvan
rá alkalm4 hogy ryerekelrmek
szentelje az ídejéL
Gondolkodtam, hogy a páyafutá-
som után mih ez kezdjek J nébány
iskolába jartarn, de inkább hobbi-
ként érdekelt' amit tanultam, nehéz
volt elképzelrrem, hogy nyolc rára
betiljek egy irodába. Szépen lassan
,,rávezel, dtem", hogy mit szeret-
nék, ez pedig a vívrís, amihez talán
értek is' Sokat kell még tanuJnom,
persze sokat tudok mar. Somfai Pé-
terrel egy éve foglalkozunk egy kis
csoporttal a Honvédná, és j visz-
szahallani, hogy jra szeretrrek vív-
ni a gyerekek, szemben esetleg mils
klubba]' ahorrnan elhoztiík ket...
Ennél nagyobb eredmény egy év
utiln nem is kell, de talan kés bb
sem. Persze szeretrrénk eredmé-
nyesek lenni; étn af(j cél, hogy em_
bereket neveljiink, egészséges fel-
n tteket, akik nem plríziákban l gva
vagy drogozással triltik az idejriket.
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,,Egyre tobben
kérdezikt tem,

folytatom-ea
vívást, de nem
tudok válaszolni.
Azigenmettettsz t

ez a szép siker és

az, hogyolimpiára
készÜlÜnk, nekem
pedig az egyik
érem még hiányzik,

hátha sikerÜt

megszerezni.

Viszont még három
évvan Ri ig, és

most, harmincnyolc
évesen márfáj
ttibb testrészem.
Vanid mdonteni,
apályafutásom
talán leghosszabb
pihen jeion."


