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,'Márcsak egy
sarokemelő van a
cipőmben'egyre

iobb áltapotban
van a bokám, ám
azt kellmonda-
nom, kissé rosszuI

viselem, hogy
mégmindignem
múlt elteliesen a
fáidalom' ldeges-
ségre, kapkodás-
ra, tÜreImet[en-
ségre azért nincs
ok, hiszen az
otimpiaikvótám

'biztosnak látszik'
Ám ettőt fÜggette-
nÜtmegpróbátok
minétjobban
vÍvnia kvalifikációs
időszak vitágkupa-
versenyein."

TELJEs öSszHAilGBAil dol,gozik egyÜtt a közÖS munkát
l csak nemrég etkezd ő Szitágyi Aron és Decsi András



Kovács Erika u

-Az?
-Azbizony!
Persze, mi másra is számíthat_
tunkvolna?

Szilágyi Áron kezében ott a
Szilágyi-kald' a fegyver, amelyet
ő iíllított össze, ő viílasztotta ki a
pengét' a markolatot, a kosarat,
manapság pedig már sok-sok
úvópaliinta forgat ugyanilyen
kardot.

Az olimpiai bajnok is ilyen
fegyverrel érkezik péntek kora
reggel a Gerevich Aladár Nem-
zeti Sportcsarnokba. Edzője,
Decsi András megelőzi, már
javában készüIődik' amikor a
taníwány belép a terembe. Pe-
dig a mester ráérne még... Ám
hogy ketten igazán profi kis stá-
bot alkotnak, 1nár az első per-
cekben fuderül' Amikor ugyanis
Szilágyi Aron kijön azöltözőből
és nekiáll a bemelegítésnek,
precízen, pontosan végzi afe|-
adatokat, ezzel' párhuzamosan
mesterét hallgatja. Folyamato-
san szakmáznak, elemeznek,
szinte megállás nélküI a fejlő-
dés lehetőségét keresik - teljes
összhangban.

Kesztyű, sisak fel, kard a kéz-
be' indulhat az iskolázás!

,,oldaldthúztisl" * adja ki a
jeIszót az edző, a bajnok pedig
végrehajt. Mindig, amit a mes-
ter kér. Illetve'.. Ha va]ami nem
úgy sikerül' ahogyan kellene,
Decsi András feftáaással jelez,
és olyan is akad, hogy megáll-
nak a pást közepén, és röviden
megbeszélik, mit lehetne és kel-
lene másként csinrílni.

,,Érzed most?" - ez a kérdés
mrir Szilágyi lábára vonatko-
zik. A sérülésére, amely szep-
ternber végén jelentkezett a bal
bokájában' amelyet azóta is ke-
zelnek az orvosok, s még nincs
százszáza\ékos iállapotban, de
gyógy.ul

,,Nem, mostnincs gond!"- jön
a megn}ugtatÓ vélasz, így kicsit
magasabb fokozatra kapcsol az
edző. De leginkább ő, hiszen
nem Szilágyi újabb sériiLlése a

cél: tehát ha úgy hozza ahely-
zet, hogy az iskoláuás közben a
mesternek kell többet mozog_
nia, zokszÓ nélktiLl megteszi.
Azétt persze Szilágyi sem lazsiál,
sőt, egl a]kalommal akkora ve-
hemenciával dolgozik' hogy ki-
üti a kardot edzőjekezéből.

,,Ezt ltixtitok? ReméLem, el-
kaptátok a pillanatot!" _ jegyzi
meg Szilágyi széIes mosollyal,
akkoráva], hogy az még a fejvéd
mögtrJ is tisztiin kivehető.

Pillanatnyi 'mÓka az egész,
hiszen Decsi András rögtön
felkapja a fegyvert, s már újabb
feladatot vezényel:,,Támadas,
fejudgas!"

Rendben is lenne minden ez-
zel meg a végrehajtással is, ha
a pást végén Iógó elektromos
vezeték nem zavarná folyton a
kivitelezést. Ám erre is van meg-

oldás: egyik helyen a szék kar'
fájfua, a másikon egy oszlopra
csavarjiík fel 4 zsirrórt.

,,Mietőtt bemozdulsz. a hegy
mór taldljon!'' - jön az újabb
megjegyzés az edzőtől, s mikor
a taníwány ezt parádésan be-
mutatja, nem marad el a dicsé-
ret sem.

Aminek látjuk a fordítottját
is, amikor Szilágyi dlcsér: ,,Szép
UoIt' András!"

,,Ugre? - jon a riposzt a mes-
tertőI, no me1az újabb feladat,
amelyet kívülrállóként megér-
teni sem egyszerű: _ Tedd fel,
nyisd meg, óltítsdmeg, ueddel!"

A lényeg persze, hogy Szilágyi
érti, mit kér tőle a mester _ do]-
gozik keményen a bajnok' ezt az
eg1're nedvesebb pÓlója is jelzi.

Meg a mester osszegzése is
az edzés végén: ,,Jó kis iskola
uolt ez! Áronnal az alapoktóI
ótueszünk mindent, hogy aztán
lássuk, nlerrefelé induljunk el.

Szerencsére a ldba is egtre ja-
uul, már csak rítktin jelentke-
zik a fójdalom. Hogy most én
mozogtam többet? Lesz ez még

fordítua is!"
Utóbbi megjegyzésre persze

már Szilágyi Áron is felkapja a
fejét' és egyetértőleg bólogat.

Tényleg teljes az összhang'

BÜile' ililffiiüübil
Üktóbér,,3Úi.éi:noúernher,11.:köi0tt,BudáÉggtre,fi$el.q nemzétkoii üí'
vovilá*,Ékkoi Íendeuik:$]férf,:ia'k,.vjláÉkÚpávÉIsÉÍlyé$á n,sei!ág:li:
Áron is indut - egyénlben kiemettként csak a második napon tép pástá
a tesjób'b 64 között. De a két héttet ézetőtti tbiliszi vk-viadaltat ettentét-
ben ezÚttat nag'on szeÍetné rnar a magyaÍ csapatot is erősíteni: ,,Ez a
terv',Addi$ fi $g 6,11ét bÉt; élhétőlÉ' á lskáfi is Éh$p$i, majdi nbsÍ,
ott legyek a csapatversenyen."


