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Világjátékok 2009 - Tajvan, a magyar sikersziget

Ritmikus gimnasztika: Vadmacska vagy
vadkacsa?

A ritmikus gimnasztikázók minidelegációja, és ezt szó szerint kell érteni,
hiszen egyedül Vass Dóra képviselte hazánkat, már az elsô különítménnyel
érkezett meg Kaohsiungba. Nem véletlenül, hiszen az rg versenyeit a
Világjátékok elején tartották. Bizonyára csodálkozik most a kedves olvasó,
hogy is kerülhet a ritmikus gimnasztika a nem olimpiai sportágak
olimpiájára, mikor az, az ötkarikás játékok mûsorán is szerepel. Nem, ez
nem tévedés, ez a sportág ugyanis azon kevesek egyike, amely itt is, ott is
helyet kap, persze különbözô számokkal. Az olimpián ugyanis egyéni
összetettben és együttes kéziszer-csapatban hirdetnek eredményt, a
Világjátékokon pedig szerenként értékelnek a pontozók, ebben az esz-
tendôben a labda, a szalag, a karika és a kötél szerepelt a repertoárban.

Sokáig úgy tûnt, nem is lesz magyar versenyzô Tajvanon, de májusban
értesítést kapott a mesterfokú bajnok, neki is ott a helye a világ legjobb 24
sportolóját felvonultató viadalon. Az elôjelek kifejezetten biztatóak voltak,
hiszen Dorka - a tornasportok kedvelôi csak így ismerik - nagyon jól szere-
pelt a Világkupákon, a hazai rendezésû megmérettetésen például több szer-
rel is döntôbe  jutott. A közvetlen elôjelek viszont már nem voltak ennyire
bíztatóak, a 18 esztendôs hölgy ugyanis a bölcsek körébe lépett, így begyul-
ladt a bölcsességfoga, még kint is állandó kezelést kapott Dr. Páll Zoltán
csapatorvostól. Ez azonban nem akadályozta meg az edzésekben és a tisztes
helytállásban. Ha már az edzéseknél tartunk mindenképpen említésre méltó
a Világjátékok egyik sajátossága: a versenyhelyszíneken általában csak egy-
két nappal a viadal elôtt lehet tréningezni, korábban  nem biztosítanak erre
lehetôséget a szervezôk. Így Dorkának maradt a szálloda, az a hotel, ahol
valamennyi rg-s álomra hajtotta fejét. Ez egyébként a Világjátékok másik spe-
cialitása: itt nem készül külön falu a sportolóknak, mint az olimpiákon,
hanem minden egyes sportág képviselôi egyazon helyen laknak. Ez egyrészt
jó, hiszen egy szállodában csak egy sportág képviselôi kapnak helyet, más-
részt nem, mert így egy kicsit elszeparálódnak a sportágak egymástól.

Ennek ismeretében már bizonyára nem lepôdött meg az, aki belépett a rit-
mikus gimnasztikázók lakta komplexumba. Mindenütt magas, hajlékony, csi-
nos lányok, extrémebbnél extrémebb melegítôruhákban, ki karikával a vál-
lán, ki labdával a hóna alatt. Ilyenkor ugyanis nem a versenyruhában gyako-
rolnak, hanem például harisnyanadrágban, melyet rövidnadrággal és akár



nak még az ékkövek, a flitterek, a gyöngyök. Akadhat-e szebb látvány, mint
amikor egy-egy elegáns vagy éppen csábító hölgy színes ruháján, forgás
közben meg-megvillan a fény, mint ahogy a napsugár megcsillan a tó tükrén.
Ahogy néztem a rendkívüli koreográfiákat, csábító dallamok másztak a
fülembe a Kaohsiung Arénában, ahol egy fûszálat sem lehetett elejteni,
annyian voltak kíváncsiak a hölgyekre, Vajda János sorai jutottak eszembe:
"Mennyi bûbáj, mily talányok, mindaz, mit körültem látok."

Valószínûleg így érezhették a nézôk is, akik egyik ámulatból estek a
másikba, és néha azon tanakodtak, hogy a tudományokat és testünk
felépítését is meghazudtoló pózokat hogyan is lehet így kigyakorolni.
Varázslatos este volt…

Dorka mindkét szerrel, kedvencével, a karikával és a kötéllel is, amellyel
újabban egyre szebb elôadásokat produkál, az elôkelô 14. pozíciót szerezte
meg. Trénere szerint hibátlan bemutatókat produkált, az orosz koreográfus
által megkomponált etüdök nagy sikert arattak Tajvanon is. A realitás azon-
ban ez a helyezés volt, hiszen a világelit lépett szônyegre, világ- és Európa-
bajnokok is bemutatkoztak, mi több, itt volt Peking olimpiai bajnoka, az
orosz Jevgenyina Kanajeva is. Ennek ismeretében pedig a másnap labdával
megszerzett 13. hely még inkább dicséretesnek mondható. 

A versenyek után Dorka gyakori vendég volt a különbözô sportpályákon,
ahol éppen magyarok mérettetek meg. Volt olyan strandkézilabda-össze-
csapás, ahol a sportvezetôk és támogatók mellett szinte egyedüli magyar
sportolóként szurkolta végig a mérkôzést. Aztán akadt még egy hely, ahol
rendszeresen megfordult edzônôjével és a szövetségi kapitány, pontozóbíró
Berek Irinával egyetemben: az éjszakai és nappali piacon, továbbá az
áruházakban.

Tajvan egyik sajátossága az éjszakai és nappali piac, amely Kaohsiungban
több utcában is "üzemel". Ezt semmiképpen sem szabad úgy elképzelni, mint
az ehhez hasonló magyar piacokat. Eleve ez az egyik legfôbb látványosság
Tajvanon. Nyüzsögnek az emberek, mindenki a maga portékáját kínálja,
legyen az akár tengeri herkentyû, ázsiai moszat, ketrecbe zárt kutya, a leg-
márkásabb és legdrágább órák utánzata, kalapok, sapkák, táskák, ruhák, min-
den, mi szem, s szájnak ingere. Zsibvásár a javából. De semmiképpen nem
gagyi, mi több rendkívül szórakoztató, hiszen európai ember itt nem nagyon
fordul meg. Így hát, aki teheti, megpróbál becsalogatni minket a boltjába, és
eladni nekünk valamit. Az árak itt is szélsôségesek. Ugyanaz dupla annyiba
kerül az egyik helyen, mint a másikon, persze alkudni mindenképpen lehet.
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lábszárvédôvel kombinálnak. Éppen egy láb között kibukannó fej, persze az
illetô sajátja, vagy egy égnek meredô láb, ami oly egyenes és mozdulatlan,
akár a tavaszi búzamezôn az ég felé törô kalász, melyet csak a szél libbent
meg. De külön esszét lehetne írni a hajlékonyságról vagy azokról
kibogózhatatlan pózokról is, melyek ott a szállodában elôbukkantak.

- Nem volt más lehetôségünk - mesélte Dorka. - Edzenünk mindenképpen
kellett, így az adott folyosókon ki-ki elôvette a szereit, volt mikor futottunk,
volt mikor nyújtottunk, kinek, mire volt szüksége. Bizony, még az olimpiai
bajnok is erre kényszerült. De egyáltalán nem panaszkodom, hiszen
egyikünk sem esett kétségbe, találékony ez az rg-társadalom, így mindenki
tisztességesen fel tudott készülni. Egyre persze nem nyílt lehetôség, a dobá-
sok-forgások gyakorlására.

Ezt már a stadionban lehetett kipróbálni, ahol azonnal fény derült az egyik
legnagyobb problémára: a légkondicionálásra. És sok más helyszínnel ellen-
tétben nem azzal volt a baj, hogy túl hideg volt a kinti forrósághoz képest,
hanem a fúvóerôsséggel. Ez pedig a leglágyabb szert, a szalagot érintette.
Egy-egy dobásnak ilyenkor végtelen íve van, mintha csak az univerzumban
szállna, pörögne sejtelmesen, finom és kecses ívet leírva, ahogy a versenyzô
végül elkapja. Nos, ezt a finomságot, és nem mellékesen a bírák számára
fontos pontosságot vette el a légkondicionáló. A magasan szálló szalagot
ugyanis meg-megfújta, amely néha összegabalyodott, néha pedig teljesen
más helyre érkezett, mint ahova várták. Így nem volt egyszerû gyakorlatozni…
Miután valamennyi csapat jelezte ezt a gondot, valamit változott a helyzet a
versenynapokra, de azért elôfordult, hogy a szer önkényes táncot lejtett,
sajnos, így volt ez Dorka esetében is, aki szalaggal a 14. helyen végzett.

A verseny elsô napja: karika és kötél. A hotel ilyenkor él. A lányok csivitel-
nek, az azonos országbeliek egyik szobából a másikba mennek, röpdösnek,
akár a pillangók. Azok a lepkék, amelyek között találunk éjszakait és nap-
palit, társasat és magányosat, egyszínût vagy a szivárvány minden színében
pompázót. Valahogy így van ez minden viadal reggelén is, amikor a hölgyek
készülôdnek, akár órákon át. Mindenki egyedi frizurát készít, és sajátos
sminkkel áll elô. Dorka a cicalány, de macskahölgynek is hívhatnánk. Már
négy éve festi így a szemét, azt mondta, egyszer csak jött, és ez adta ki magát.
Korábban kék volt, ma már inkább a vadmacskás szürke. A pazar ruhák is
elôkerülnek, ezt általában mindenki maga varratja, esetleg varrja. Dorka
általában beleszól a ruhák tervezésébe, de elôfordul, amikor edzônôjére,
Némethné Érfalvi Nórára bízza. Így volt a színpompás labdás szerelés
esetében is, de a szalagos zöldet például saját maga álmodta meg. És ott van-
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Ez is egy sajátos nyelv. A legtöbb tajvani ugyanis nem beszéli az angolt, vagy
ha beszéli is, csak annyit tud: one, two…  Szóval alkudni mutogatva, kézzel-
lábbal lehetett, ez pedig sok félreértésre adhatott okot. Így jártunk például a
computer utcában, merthogy Kaohsiungban ilyen is van. Az egész utcában
csak mûszaki boltok és árusok hada. Az elsô üzletben elkezdtünk egy mûsza-
ki cikk után érdeklôdni, s ettôl kezdve terjedtek a hírek. Mindenhol csak azt
a bizonyosat ajánlották, és nem értették, hogy fordulhat elô, hogy minket más
is érdekel. Már sétánk végén tartottunk, és persze semmit sem vettünk, az
európai ismeretek ellenére ugyanis Tajvanon jóval drágábbak voltak ezek a
mûszaki cikkek, mint például idehaza, amikor egy árus az utca végérôl kis
papírjával és laptoppal utánunk futott, s még lejjebb vitte az árat. Hiába
mondtuk, hogy egyrészt nem értjük a mandarin írásjeleket, másrészt nem
kérjük a laptopot, mindenképpen ránk akarta tukmálni, alig tudtunk megsza-
badulni tôle, majd megsértôdött, és hangosan kiabálva, legyingetve távozott,
mi pedig, biztos, ami biztos, elhúztuk a csíkot.

Az éjszakai és nappali piacra visszatérve még egyet feltétlenül meg kell
említenem, ez pedig a szag. Ôszintén szólva, ha tehetném, most ezt a lapot
átitatnám azzal, már csak azért, hogy ne csak olvassák, hanem érezzék is.
Leírni nem egyszerû: orrfacsaró bûz, amolyan kanálisszerû, ki tudja, talán
ilyen lehetett a középkorban, pestis idején. Azért megijedni nem kell, mert
oszló tetem, kosz, patkányok vagy ilyesmi egyáltalán nem volt, csak az az
orrfacsaró bûz. Eleinte mindenkit nagyon zavart, talán nem volt véletlen, hogy
sokan szájmaszkkal közlekedtek itt is, aztán szép lassan hozzászoktunk.
Hozzá is kellett, hiszen ez nemcsak a piacokra volt jellemzô. Kora este úton-
útfélen kipakolták a fém büfékocsikat, és ráagattak, rátettek mindent. A híres
100 napos fekete tojást, a meghatározhatatlan alakú és formájú húsokat, ten-
geri állatokat, polipot, rákot, kagylót, mindenféle magokat, fûszerféléket,
mindazt, amely a hely specialitása. És ették, méghozzá nap, mint nap.

Egyikünk sem merte megkóstolni, de akadt nagy titokban egy vállalkozó.
Nem is akárki, a Magyar Torna Szövetség fôtitkára, Altorjai Sándor, aki
Tajvanon a ritmikus gimnasztikázókat és az aerobikosokat hivatott vezetni.
Egyszer úgy döntött, ô nem csak fényképez, hanem meg is kóstol valamit.
Tûzre dobatott egy horgon lógó, ki tudja, mióta ott álló, bepácolt fél (vad)ka-
csát, melynek nyakába úgy vájódott a hideg fém, akár kés a vajba, és
megette. Semmi baja nem lett tôle, sôt állítása szerint ilyen finom, omlós húst
még soha, sehol nem ízlelt, igazi gasztronómiai kuriózum volt. Sanyi, ugye
nem haragszol, hogy lelepleztelek?
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Egyek vagy vegyek?

Férfikoszorúban

Interjú közben
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Hát, még ilyet!
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