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132 AEROBIK: A SZIRÉNEK TÁNCA ÉS
ODÜSSZEUSZ UTAZÁSA KAOHSIUNGBA

Hat lány és egy fiú.  A szirének és Odüsszeusz. Nem véletlenül illetem ôket
ezzel a jelzôvel, név szerint is megemlítve: Bakó Anett, Hegyi Dóra, Kökényesi
Noémi, Nagy Dorina, Szalóki Emese, Szörényi Ágota (tartalék: Andrejszki
Zsófia) és Roik Zsolt. A szirének az ötödik, maga Odüsszeusz pedig hetedik
helyezést ért el Kaohsiungban.  Összegezve szép teljesítmény, de nem minden
álom vált itt valóra. Hogy félig üres vagy félig tele a pohár? Szerintem félig tele,
mindenesetre ez már nézôpont kérdése. Nem az én dolgom elemezni, viszont
újságíróként és az események hátterét, a személyeket ismerve megpróbálom az
objektivitás talaján maradva átadni Önöknek, mi is történt. 

Visszakanyarodva a nem minden álom vált valóra soraimhoz: talán Zsolté
nem.  De ez nem kritika. Ismerem pályafutását, tehetségét és kitartó, kemény
munkáját,  számtalan interjút és anyagot készítettem vele, ezért bátorkodom ezzel
a felvezetéssel élni. Ebben az Odüsszeiában azonban nem az én véleményem
számít, hanem sportágé, az edzôké, a vezetôké és természetesen Zsolté.

Hadd kezdjem vele: mi is történt itt?! Zsolt hetedik lett. Röviden, tömören
ennyi. Hogy ez jó-e vagy nem? Szubjektív.  Kinek igen, kinek nem. A szezon
eredményeit, a hozzáállását és a befektetett munkát ismerve jobb eredményre
számított mindenki, de így alakult. Már az is nagyon nagy dolog, hogy a világ
legjobb nyolc férfi aerobikosa közé került, ezt ne feledjük el. 

Számára nem volt ismeretlen terület Tajvan, hiszen már 2008 novemberében
járt itt egy tesztversenyen. Mi több, nemcsak itt járt, hanem névjegyét is itt hagy-
ta. A viadalon ugyanis ezüstérmet szerzett, a helyiek pedig annyira megked-
velték, hogy számos fotót készítettek róla, s az egyikbôl óriásplakát is lett, ami-
vel úton-útfélen lehetett találkozni a Világjátékok alatt. Meg is lepôdtek
történetünk szirénjei, amikor a metróból kilépve Odüsszeusz képmását látták.
Azonnal készítettek is egy képet vele. Egyébként Zsolt számára más miatt is
nevezetes volt az elôjáték: ô mondhatta angolul valamennyi versenyzô nevében
a sportolói eskü szövegét, a távol-keleti televízió pedig élôben adta az egész
megmérettetést. Apropó eskü. Most a bírókat képviselhette magyar az eskünél,
méghozzá Magyar Kata. 

Zsolt tehát edzôjével, Dóczi Dorkával együtt még tavaly ôsszel megismerte a
helyszínt, megtapasztalta a szokásokat, belekóstolhatott a klímába és a tésztás
lábasba is. Hogy miért írom ezt? Hát csak azért, mert emlékszem, hogy amikor

ôsszel hazatért, egyszerûen nem fért a fejébe, hogy lehetett fôtt tészta vagy éppen
tésztás leves reggelire. Szóval a fôpróba jól sikerült…  ,s akkor azt gondoltuk, az
elôadás még jobb lehet. Igaz, ez ellentmond a már jól ismert, elcsépelt közhelynek.

A sikeres elôjáték után szakmai kifogás sem merülhetett fel, hiszen az aero-
bik sport királya - akár a Forma-1-ben Michael Schumacher -, a hússzoros világ-
bajnok spanyol Jonathan Canada készítette koreográfiáját. Bizony, ez a férfi-
aknál is rengeteget számít, hiszen nem mindegy, hogy a nehéz- és erôelemeket
mivel is kötik össze, a mûvészi hatásról nem is beszélve. Zsoltnak komoly, fér-
fias gyakorlata lett, ahol minden nüansznak, így még egy-egy apró kézmozdu-
latnak vagy arckifejezésnek is megvolt a maga helye. Mûvészi hatás tekintetében
tehát tökéletes lett. És kivitelben is rengeteget javult, hiszen nem sokkal a
Világjátékok elôtt trénerének köszönhetôen még Barcelonába is kiutazhatott,
ahol a világbajnokkal közösen gyakorolhatott.

Aztán a feszültség napról napra nôtt. Minden nagy viadal és világverseny
elôtt nô a feszültség a sportolókban, edzôkben, vezetôkben.  Ez természetes.
Élsportoló koromban én is átéltem ezt, aztán edzôként is. Ilyenkor könnyebben
a felszínre kerülnek az év közben szônyeg alá söpört problémák, könnyebben
kicsordul a pohár.  Ez történt ebben az esetben is. Roik Zsolt három héttel a
Világjátékok elôtt szakított edzôjével, Dóczi Dorkával, és nem készült vele
tovább.  Hogy miért, azt talán ôk tudják, a mi esetünkben, a tényállást tekintve
mindegy is. Viszont az eredményt ez a döntés nagyban befolyásolta. Hadd
idézzem Marik Lászlóné sportágvezetôt, az aerobikosok akkor már tiszteletbeli
elnökét, aki nagyon jól megfogalmazta: 

- Egy ilyen elhatározás mindig a sportoló hátrányára válik, akárkinek is van
igaza, mert nincs, aki kontrollálja munkáját, nincs, aki tükröt tartson elé. 
Ez sajnos, érezhetô volt Zsolt gyakorlatán is.

Jóllehet, Zsolt mindent megtett. Állítása szerint egy kicsit tudatosan is vissza-
fogta magát a színpadon, mert korábban elôfordult már, hogy túlpörgött. Most
viszont a pörgés lett a veszte, pontosabban a forgás. Az egyik lazasági elemet, a
forgásállót ugyanis nem fogadta el a zsûri, és ezzel már komoly pontszámot
veszített, hiába is érte el mûvészi hatásban a második helyet. A gyakorlat után
csak annyit mondott:

- Azt tudom, hogy volt már jobb elôadásom, de bízom benne, hogy sikerülni
fog a fináléba jutás.



Lányaink persze senki életét nem vették el, de mindentudásukkal és varázslatos
elôadásukkal tényleg ámulatba ejtették a Dél-kínai-tenger melletti város lakóit,
és nem utolsó sorban még a bírákat is. A selejtezôben ugyanis valami olyasmi
történt, amelyre még a szirének sem számítottak. Harmadik helyen jutottak be a
döntôbe, pedig csak azzal a szándékkal utaztak a virágos mezôkre, hogy a
legjobbak közé kerüljenek.

A színpad mögött óriási üdvrivalgás. A mindig mindenkinek szurkoló lányok
önmagukat éltetik a kvalifikáció után. Megérdemlik, hiszen hibátlan elôadást
produkáltak, egyszerre tekeredtek kezek és lábak, a koreográfia erôssége - a
terület-kihasználás és a dinamizmus - pedig kifejezetten átjött, még a külföldi
zsûritagok is megjegyezték. Kovács Judit edzô oda is szól a csapatnak:

- Ugye, nem felejtettétek el, a lényeg a tökéletes elôadás, a jó hangulat a szín-
padon, nehogy az elôttetek lebegô érem súlya rátok nehezedjen! Nekünk nem
a dobogó a cél, hanem, hogy érezzétek jól magatokat elôadás közben.

Így indult ez a fináléban is, aztán jött az a fránya helikopter. Háton egész for-
dulat, érkezés Benson-fekvôtámaszba. Remélem, el tudják képzelni. És itt csú-
szott be az egyik szirénnél az a bizonyos hiba, a pontokra várva pedig szeme
sem maradt szárazon. Bizony, eltörött a mécses, jóllehet senki sem okolta a cso-
portból a rontásért, hiszen egységben az erô, mindig is együtt sírnak, együtt
nevetnek. És most mindenki nevetett, még a síró leányt is arra bíztatták, szárítsa
fel a könnyeket, és élvezze az ötödik helyet. Hónapokkal a Világjátékok elôtt
nemhogy a finálés ötödik helyrôl, hanem még a kiutazásról sem álmodhattak.
Nem véletlen, hogy Katika - az aerobik világában mindenki így ismeri a mindig
agilis sportvezetôt - összehívta a csapatot, és szívszorító szavakkal üdvözölte az
elért eredményt. Nem volt egyszerû helyzetben, mert nemcsak boldogságból
fakadó könnyeivel kellett küszködnie, hanem hangjával is, mivel úgy szurkolt
két napon át a magyar aerobikosoknak, hogy teljesen berekedt.

A szurkolásról jut eszembe. A szirének és Odüsszeusz minden magyar
érdekeltségû versenyen ott volt, ahol lehetett. Ôk alkották a fô szurkolótábort,
piros-fehér-zöld zászlóval, például a strandkézilabda-fináléban, amikor a
mieink a brazilok ellen léptek pályára. Pedig épphogy csak leszállt repülôjük
Tajvanra, ôk ugyanis a harmadik turnussal érkeztek. És a hangulatért is ôk voltak
felelôsek. Mindig mosolyogtak és összetartottak, és ha lehetett - így volt ez a
záróünnepségen is - nagyokat buliztak. Csak egyszerûen jól érezték magukat. 
A színpadon és a Világjátékokon egyaránt.
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Az olasz versenyzôn múlott, és persze Zsolt gyakijának kiviteli pontszámán.

Ugyanis, ha az itáliai hibázott volna, akkor Zsolt is ott lett volna a legjobbak
között, és küzdhetett volna az éremért, amelyért jött. Nemcsak ô, hanem trénere
is ezt szerette volna:

- Az nem titok, hogy éremért jöttünk, így ez a hetedik hely egy picit csalódás.
Persze a tények ismeretében ez talán várható is volt. Az igazsághoz az is hoz-
zátartozik, hogy még szerencsénk sem volt. Persze versenyzôként és edzôként is
megtapasztaltam, hogy a kôkemény munka az egyetlen, amely bejön. Zsolt is
így volt ezzel, nekünk valahogy mindig a háromszáz százalékot kellett nyújta-
nunk ahhoz, hogy tele legyen a pohár.

Ami Odüsszeuszunknál a forgásálló, az szirénjeinknél a helikopter volt. 
Ne értsék félre, nem a múltat és a jelent szeretném keverni, ez táncuk egyik jel-
legzetes eleme. No, de menjünk szép sorjában.

A hatfôs debreceni csapat - Bakó Anett, Hegyi Dóra, Kökényesi Noémi, Nagy
Dorina, Szalóki Emese, Szörényi Ágota - a vasasos Andrejszki Zsófiával
kiegészülve érkezett Tajvanra. Már az is ritkaságszámba ment, hogy itt lehettek.
Az utolsó pillanatig ugyanis tartaléksorban voltak, s nem sokkal a Világjátékok
elôtt jött az értesítés, hogy a magyar férfiversenyzô mellett a csoport is utazhat.
Itthon még válogatóversenyekre is sor került, ahol Kovács Judit csapata
bizonyult a leglégiesebbnek. Nem véletlenül. Két perc tömör gyönyör a szín-
padon: felszabadult, mosolygó hölgyek lejtik a szirének táncát, mûvészi hatása
magával ragadó, dinamizmusa önmagáért beszél, és még a nehézelemekbôl
sincs hiány. Persze nem ez a szirénkollekció erôssége, ez inkább a vegyes vagy
a csak férfiakból álló csoportokra jellemzô. Hohó, álljunk meg egy szóra… Nôk
a férfiak ellen, hogy is van ez?! 

Igen, kedves olvasó, csoport kategóriában többféle összetétel létezik, így sok-
szor hölgyek és urak egymás ellen versenyeznek. A bírák kitaláltak egy külön-
leges pontozásos rendszert, így más szorzóval értékelik a különbözô összetételû
csoportok elemeit. Természetesen a csak nôkbôl álló gárdáé a magasabb szorzó.

A görög mitológiában valahogy így jellemzik a sziréneket: a kísértés, a világi
örömök és az érzéki vágyak megtestesítôi, bûvös hangú, asszonyfejû, de
madárszárnyakkal és karmokkal rendelkezô tengeri nimfák. Varázslatos hangjukkal
és bölcs mindentudással elcsábítják a tengerészeket, majd megölik ôket. 
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Mire vár a zsûri?
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Feszült várakozás Hangulatfelelôsök
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