
Kon assuk a harangot?
A toruni Europa-bainokság egyéni kardversenyében a
hatodik helyen végzett Szitágyi Aron, aztán a magyar
csapat tagiaként a negyedlk lett. Mindezek után jtit-

tek, itihétnek a vészioslo hangok:-cíMvÉnorÉNr
UTAZIK az olimpiára Szilágvi, de ennét tiibb kelt

Rioban. Tényl'eg így van?
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Melyik az
igazi Szilá-

gyi Áron?
A mostani nem

szinipatikus? - kér:
dezett vissza Szitágyi Áron.

* Szerintem nem kell kongatni a

vészharangokat. Az egyéni Verseny

után elmondtam, hogy nem számí-
tottam j eredményre az Eur pa_

bajnokságon, hiszen még a Verseny

e[ tti héten is hatalmas mennyiség

munkát végeztem, ennek kiiszijnhe_
t en Torunban meglehet sen fáradt

vottam, teginkább mentálisan. És a
három nappal kés bbi csapatverse-
nyen már nem is volt gond - szépen

kiegyenesedett minden. /

Igen, egészen az olaszok ellen
vívott el diint ig, ott is a Diego
Occhiuzzi-Szilágyi Áron csatá-
i9...
Én nagyon nem szeretek a bír kra

hivatkozni, nem is szoktam, de ott,

abban az esetben rnég a izándékos-
ságot is fettétetezni [ehetett. Nem

díjazták azokat a tusokat, amelyeket
én adtam' és persze, a szubjektivitáS

része a sportagunknak, ám ami az

et .((at ben ttirtént, amellett nem

lehetett sz né[kÜ[ elmenni' Lecse-
ré[ték a zs rit' én viszont nem tudtam

t tlépni a t rténteken.

De ilyen el Íordulhat az olimpián
is! Fel lehet ene késziilni?
Szerencsére ez a zsíjri nem lesz ott

Ri ban'.' És igen, amire lehet, arra fel
is készÜltink. Tudom j t, lesznek té-
vedések a bír k részér t az oltmpián

is, ez benne van a kardvívásban, és e[

is szoktam ket engedni - ha egyr I

vagy kett r t van sz l,

és nem lehet miigiittes
tarta[mat sejteni egy.
egy Ítétet m gtitt' Ám
amikor egy tit s asz-
sz ban tit-hat találatot
i9 tévesen ítélnek meg,

az azért megvisel' És
rigy nehéz is nyerni.

S t, majdhogynem le-

-hetet[en.

Sikeriill az Eur pa-
bajnokságon kicsit
olimpiai szemiivegen
keresztiil is feltérké-
pezni a mez nyt?
Az érezhet vo[t, hogy

aki kv tával rendel-
kezik, az már csak az

olimpiában gondotko7ik' Akadtak,

akik nagyobb er vel vívták meg ezt

a kontinensviadalt, s vottak, akik

nem annyira. De azért kijrbe lehetett

nézni... Számomra a csapatverseny
nagyrészt ektirÜl, pontosabban ek -
rÜl is forgott. Ott piirtigtek az ellenfe-
[ek, az el[entjk vívott assz kb I sokat
lghet tanulni.

Ezért is lett volna i beiilni a
diint be, ahol áz oroszok ellen
gyakorolhatott volna.. ;

VetiJk etég sokat edz táboroztunk az

idén, szerencsére van r luk elég sok
anyagunk, vagyis fel
tudok késziilnj bet tiik.

Ha már az ellenfe-
leknél tartunk el-
árulja, melyik páros-
b l sorsolját az els
ri i ettenÍelét?
Vagy az egyiptomi
Mohamed Amer vagy a

mexik iJulian Ayala [e-'
het az els ellenfelem.
Ve[Ük nem nagyon vív-
tam még, hiszen nem

tartoznak a tegjobbak

k zé, de biztosan na-
gyon ke[[emetlen e[-

lenfelek lesznek, oda

kett figyelni rájuk. Ma-
radtam a vitágrangtis-

tán a harmadik, így a két dél-koreai
és az orosz A[ekszej Jakimenko csak
a teqtobb négy kiztitt j het szembe.

Bár ugye a célom az, hogy j napot

fogok ki Ri ban, és j jj n bárki is

szembe, megverek mindenkitl
Eddig rendben is van, csak hát...
Szríval ez a toruni Eurtpa-bajnok-

'ság nem éppen rigy sikerÜlt, aho-
gyan a szurkol k esetleg várták.
A szakmai r szét meg is kell beszél_

nem az edz mmel, Decsi Andrással,
a'versenyhez kapcsol d érzéseket,

impulzusokat pedig fet ke[[ tudnom '

dotgozni - lehet leg minél hamarabb.

Nyugodjon meg, menni fog.

Az is, hogy mé9 néhány napig
mindenki ugyanezt Íogja kér-
dezni?
Nemigen tudok ezzel mit kezdeni.
Azt hiszem, az Eur pa-bajnok-

ság kapcsán Íelvet d és esetleg
nekem szegezend kérdésekre
vat jában majd az olimpiai tetje-
sítményem adja meg az igazi vá-
taszt. Nem hiszem, hogy hosszabb
magyarázkodásba ketlene Íognom
azért, mert egy Eb-n ott Vottam a

nyolcas táb[án.
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Akárcsak Szitágyi Áronnak,
Decsi Tamásnak is megvan a

párja - pontosábban megvan

az a két vív , akik kiiziit az
egyik az els ettenfele lesz
a: ii í,iolirnpiáa. Nos|,.gE.*1;
nek nem tesi kOnnyri dotga a

páston, hiszen Vagy az oro5z
Nyikotaj KoÚaljov Úágy a né-
rne1,,Mqx 1tJá1tun$ iétt n, kéll
bizonyltania.


