Bronz Utiín brona"
-

Akárcsak a tavalyi kontinensviadalon, ezúttal is bronzérmet
, szerzettszasz eMese a női párbaitőrözők köztitt. Viszgnt
a harmadik hety rniatt nem bústakodik, hanem erőt merít

m

xovÁcs

rnxn

torunban

is majdnem

minden

Lyon körül forgott.

Ez persze így kissé tútzó
megáttapítás, ám tény, hogy amikor
szerda este a magyar vívóvá[ogatott
tagjait próbáttut uto[érni, rendre
akadátyokba ütköztÜnk - a Magyarországrpgnu'6tia tabdarúgó Euró_
pa-bajnoki csoportmérkőzés miatt.
,Wsszdhívndl o meccs utón?" _
jött a válaszkérdés rendre a telefon
túMgérőt" Egyet[en ember nem válaszolta ezt - merthogy ő válaszolni sem
tudott ekkor mé9, hiszen

éppen Úgy vív' áhogyanegy otimpiát
meg lehet nyerni. KívÜtről is egyértelmű volt, hogy az etődöntő elejét
és végéturalta a magyar vívó. Csak
középen vo[t egy rövidzárlat'..

Mindez azt is jelen-

tette, hogy

tegalább
ugyanazt' mint tavaly, már teljesíti

Kulcsár Győző tanítványa. Kicsivel
később kiderütt, hogy ugyanazt:
Szász' akárcsak az elmúlt évben (és
20l 3-ban), bronzérmet szerzett.

Az elődöntős asszója után először csak Kulcsárt értük e[, Szász'az
eredményhirnak dolga akadt
detésen. Mestere ezt nem is bánta,
két okbót sem. Egyrészt az érem
mégiscsak érem, másrészt pedig
ahogy mondta: ,Jobb, ho most egy
darobig nem beszélünk..."
Aztán a beszélgetésben kisebb
szünet következett, mert Lyonban a
magyar [abdarúgó-Vá[ogatott megszerezte a harmadik gótját, amit
tő[Ünk tudott meg a mester.
,,Fitik, gólt rúgtunk!" _ haIlottuk
a telefon tútvégérőt,majd következett az üvöltés és a froclizás, hiszen
a Budapestről ,,bemondott'' gól hamarabb érkezett, mint a Lengyelországban fogható tévéközvetítés

nin

kell vdl-

toztgtnunk, és mi oz, ami jó, mi oz,

amiműködik'"

Ha a szerdai napot nézzÜk, megáttapíthatjuk több lesz a mester és
tanítványa közötti beszélqetésben a
,,Nem Íeltétleniil nevezném ezt
pozitívum, mint a negatívum.
rövidzórlatnok, így olokult _ kezdte szerdai teljesítménye értéketését Ez pedig, ha már Rióra
figyetünk, igenSzász Emese'
Nem rossz vívóval

-

keriiltem össze, és volóbon beleuludtgm o szÍinet utóni első két

csak biztató.

induldsba, nem voltam' elég szi-

gorú o póston. Tehdt nen vogyok
lelhőtleníii boldog o bronzéremtől,
dm ho oz egész napi vívósomat
nézen, kijelenthetem,

Ititszik, hogy

ott volt a pá'ston...

Szász Emese úgyanis
bejutott a női párbajtőrözők négyes döntőjébe
a toruni Eb-n!

követtem el hibókat,

jórunk'

jó

úton

Szerencsére

$'

ezúttql nem izgultan

'ffi:

onnyiro, mint mondjuk
o tovolyi Európo-bajnoksúgon, és képes
voltom jóI vívni. Mindenkinek Íontos volt ez g verseny,
mór csok o vilógronglistl migtt
is, de inkőbb volt ez egy|ajta fel-

mérésaz olinpia előtt. Tényleg
inkóbb visszojelzés volt arróI, hol
is turtunk. Ho azt nézem, hogy az
elmúIt egy évben nem szereztem
érmet vildgkupaversenyeken,
nem lehetek elégedetlen. Hogy
akdrcsok tovaly, oz idén
is hormudik lettem, ozt

a

mutatjo, tovóbbro is

tortom

a

a

helyemet

legjobbok kőzött, így én ebből

a

bronzéremből .;:l

inkóbb erőt

sze-

mintsem

hogy

*'

retnék meríteni,
búslakodjok''

Az

Eb-bronzér-

mes mindezek

után

azt is elárulta, megijedni
nem ke[[, a mester fenti nyi-

képe'

latkozata, miszerint egy ideig nem

Azért persze figyettük mi a pástokat is, és azt láttuk, hogy Szász

hiszen:,,Mindig megbeszéIjiik, hol

beszélnek, nem é[ majd sokáig,
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KUtfsÁR Győző
Szósz Enese edzője
,,Emese egész nap
jó[, felszabadultan

vÍvott. Ment minden

könnyedén, mint a
karikacsapás, még
az elődöntő etején
- aztán jött a rö-

is

vidzárlat. Csak emiatt
vagyok morcos, mert
ha az olimpián valami
nagyot akarunk
dobni, ilyen nem

fordulhat e[ő. Viszont
ahogy Emese azt a
hárorn percet [eszámítva vívott
szerdán, azzaI
tehet otimpiát

nytmi."

K
V.atohogy, áz

nál}lgott,á, pá$ion
gqébz nap néhéi-

kes volt.

Már a csoportmeccseken is
becsrlizoit egy vereség, de
ez persie még nem jeterrtette, ho$y :ittia lvi{ág'$ge'i Ésaz' ]hogy
Szitágyi Áron a hatodik helyen végzett a

toruni Eur pa-bajnokság férfi kardversenyeben, szintén nem jelenti azt. De
hoqy.', j'[, ji'n, siámára, a j
fleti pÍhe _
nés, az is egyértetm .

v

;

tevtlttilnk klittinrisebben ene az
Eur pa-bajnokságra, még a mrilt héten
,,t'tem

is hátalrnas,mqnnyiíég{i'munkát végez"
tem, hiszen az olimpia miatt nem [ehe-

tett pihen t tartani, és ézt itt, Íorunban

éiéitá*, :is., Jl monatá SzilágÍi, : Áion'

-

Fáradt vottam, de arra nem számítÜttáÍn, ho gy énhyiis t lteihé'll [észék'
Nem,fi zikailag" mentállsán vágyok íá_
íadt' Miniha Íéjbé,vertek volna;tlgy k -

vályogtam a páston' Cs szva-mászva
két assz t hoztam a : csoportmeccs k
után, de lbragimov elten már éreztem,
tribb kettene... Kiitriniisebben nem szomorkodom, hiszen nem is izámítottam
vi[ágrenget eredményre.''
Decsi András edz t l azt iS megtudtuk,
hogy tanítványa a vitágrangtista titiidik
héty r l vághát neki'á ii i otimpiának-

az egy hét pihen után jrihet a kemény
munka, á toruni Eur pa-bajnokságot

máquk rnii$ tí tudvá csák egyetlen, cét
tebeg a szemÜk et tt...
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