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ÍJÁSZAT: VIHAR KÖZBENI CSEND

- Ne beszéljetek hozzám! Nem szabad! - kért minket Ondrik Tibor, amikor a ver-
seny helyszínére, egy gyönyörû parkba kiérve megláttuk a hórihorgas magyar íjászt.
Eleinte furcsán néztünk utána, amikor társaival eltûnt az erdôben, késôbb azonban
megértettük, hogy miért is kérte: mellôzzük most a beszélgetést. Az íjászok küzdel-
mében ugyanis jelöletlen távokra lônek a versenyzôk, külsô segítséggel azonban
megállapítható, hogy a lôállás milyen távolságra van a céltáblától. A bírák tehát
könnyedén gondolhatták volna rólunk, hogy szabálytalan segítséget nyújtunk a ma-
gyar versenyzônek.

Pedig nem errôl volt szó, csupán a szabályok felôl érdeklôdtünk. Szerencsére
segítségünkre sietett Vánky Sebastian, a Magyar Íjász Szövetség elnöke, aki mindent
megtett azért, hogy a három magyar sportolónak csak a célra kelljen koncentrálnia.

A terepíjászat szépségeit nemcsak a lövésekben, hanem magában a természet
apró szépségeiben is keresnünk kell. Egy gyönyörû tó körül kialakított sétaút, az erdô
lombos fái között felbukkanó céltábla, egy széles, aranyló mezô, a szivárvány min-
den színében pompázó virágos bokor csodálatos, egyedi díszletet kölcsönöz a
sportolók számára. Egy zúgó stadionban, több ezer ember hangorkánja elôtt hétrôl-
hétre megfeszülô sportember, egy ütemes zenére gyakorlatot bemutató versenyzô
talán el sem tudja képzelni, hogy mennyire más atmoszférája, hangulata van egy
olyan megmérettetésnek, melynek alapzaját csak a madarak halk csivitelése, a le-
velek rezdülése és egy-egy bogár döngicsélése adja. És persze a nyíl suhanásának
hangja, majd a végén a koppanás a céltáblán, esetleg egy-egy sóhaj egy rontott lövés
után.

Tajvanban az égiek úgy döntöttek, hogy kemény próba elé állítják a versenyzôket,
az íjászsport világelitjéhez tartozó sportolókat. A kétnapos küzdelem nyitónapján
hatalmas esô zúdult a csodás parkra, és ez alaposan kikezdte az idegeket, nemcsak
az íjakét, de a versenyzôkét is. A csúszós talajon sokkal nehezebb volt stabil pozí-
ciót elfoglalni a lövéshez, és a cél bemérésében sem segített a zápor.

Akik persze látták a Világjátékok után néhány héttel a szigetrôl érkezô elkeserítô
képeket, melyek a Morakot okozta károkat örökítették meg, azok tudják: olcsón
megúsztuk. Augusztusban sajnos, lesújtott a tájfun, és 600 emberáldozatot követelve
pusztított. Három méter magas esôvízszint, földcsuszamlások, elúszott életek,
tönkretett természeti kincsek… így is hatalmas a tragédia, és belegondolni is rossz: mi
lett volna, ha pár nappal korábban jön a katasztrófa. Ott-tartózkodásunk elsô napján
ugyanis a szigetet folyamatosan fenyegetô tájfunról faggatták a magyarokat a helyi
tévések. Érkezésünk után nem sokkal egy tajvani tévétársaság munkatársai fedezték
fel a "Hungary" feliratú mezeket, és készülô tudósításukhoz segítségül hívták Kaszala
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Claudiát. Riporterünket arról kérdezték, mit szólna, ha öt nap múlva tájfun söpörne
végig Tajvanon, és emiatt le kellene fújni a Világjátékokat. Claudia nem esett két-
ségbe, a kaohsiungi kolléga ráadásul megnyugtatta: csupán teóriáról van szó, nem
fenyeget az egyébként gyakori természeti jelenség. Úgy látszik, Ázsiában sem men-
nek a szomszédba egy kis bulvárriogatásért. A magyar csapat tagjai ennek ellenére
aggódva pillantgattak ki a szálloda ablakán, amikor beleerôsített az érkezésünk óta
zuhogó esô. 

- Ez még messze van a tájfuntól, de egy kis napsütés nem ártana végre - gondol-
tuk, aztán másnapra megkaptuk, amit kértünk. 

Szinte a teljes verseny alatt forróság és hihetetlen magas páratartalom jellemezte
a várost. Aki a budapesti kellemes nyárban arra gondolt, hogy naponta egy póló is
elég lesz, bizony alaposan pórul járt. A szállodából kilépve levegô után kapkodtunk,
nem gyôztük törölgetni a melegtôl gyöngyözô homlokunkat. Néhány nap után arra
lettünk figyelmesek, hogy a tajvaniak közül sem sokan követik példánkat.
Gyalogosan szinte alig láttunk közlekedni valakit, ez magyarázatot adott arra, hogy
miért spórolták ki a járdákat a legtöbb helyen az utak megtervezésekor. Robogó vagy
autó, esetleg kerékpár. 

Az utcáról visszatérve a belsô terekbe mindenhol maximumra csavart klíma
fogadott minket. Eleinte tartottunk a megfázástól az állandó hômérséklet-változás
miatt, de jelentjük: a rendszer mûködik, nem támadott a nátha. És a föld rengését
sem éreztük, pedig a városi legenda szerint Tajvanon mindennapos a tektonikus
mozgás hatása, csak a legtöbbször annyira erôtlen, hogy a mûszereken kívül senki
nem érzékeli.

De vissza az íjászokhoz, akik zuhogó esôben a szó szoros értelmében állták a
sarat. A már említett Ondrik Tibor mellett Kuti Géza és az utolsó pillanatban szabad-
kártyát kapott Gyenge Zsófia vehetett részt a Világjátékokon. Négy éve, Duisburgban
is ott voltak a magyar íjászok. Csigásíj kategóriában Berényi József a 11., Gergely
Gábor a 27. helyen végzett, míg az olimpiai íj versenyszámban Bánszki Gábor a 14.
helyet szerezte meg.

Kuti Géza most országos csúccsal hangolt Tajvanra. A reflexíj kategóriában induló
versenyzô a mátrakeresztesi felkészülési viadalon vett részt, és 655 körös teljesít-
ménnyel gyôzött, amely országos rekordnak számít. Másik íjászunk, Ondrik Tibor a
csigásíjászok között a második helyet szerezte meg. 

- Bármi elôfordulhat - jelentette ki Ondrik a verseny elôtt, és ezzel jelezte, hogy
esélylatolgatás helyett inkább a céltáblára koncentrál.

Gyenge Zsófia 2007-ben egy Európa-bajnoki ezüstéremmel hívta fel magára a
figyelmet:

- Napi két edzéssel készülök Tajvanra, és bízom benne, hogy az idei
Világjátékokról csak pozitív élményekkel fogok hazatérni - mondta az orosz tolmács-
nak készülô fiatal lány.

Kaohsiungban nem voltak kommunikációs nehézségek. Az íjászok egy nyelvet
beszélnek, és az is igaz, hogy megmérik a szót, a küzdelem során a legkevésbé sem
engedik meg maguknak a fölösleges csevegést. A versenyben résztvevôk négyes cso-
portokba, ezen belül kettes párokba rendezôdve mentek végig a több kilométeres
pályán, rotációs rendszerben. Érdekesség, hogy a párok egymás eredményeit
ellenôrzik, becsületesen, mert vitáról nem hallottunk.

Három íjászunk közül Kuti Géza végzett a legelôkelôbb pozícióban. A reflexíj
kategóriában versenyzô magyar a hetedik helyet szerezte meg. Ondrik Tibor
(csigásíj) a 20., Gyenge Zsófia (terepíjászat) a 16. lett. Kuti kissé csalódottan értékelte
saját teljesítményét:

- Sokat készültem a Világjátékokra, és egy picit elôbb szerettem volna végezni.
Nem vagyok azonban telhetetlen, mert a világbajnokságon elért 11. helyhez képest
elôrelépés a Világjátékok-szereplésem.

Sokszor mondjuk azt az irtózatos közhelyet, hogy a világ rohan, ezzel
párhuzamosan csökken a koncentráció, nagy a zaj, kevés a nyugodt pillanat, és még
talán ennél is kevesebb a higgadt, megfontolt, csendes és elmélyedt ember. Három
íjászunk ebbôl adott iskolát, természetesen külföldi vetélytársaikkal együtt.

A verseny félidejében a szervezôk egy újabb bulival kedveskedtek a
résztvevôknek, itt pedig az íjászok is kiereszthették a hangjukat. Így volt ez már
Duisburgban is, az azonban amolyan "németes" partira sikeredett, kötelezô
mosolygással és gyors lefekvéssel. Kaohsiungban azonban olyan fogadtatásban volt
részünk, amely a legnagyobb sztároknak jár. A Love River partján kialakított fesz-
tiválközpont elôtt felállított kordonnál óriási tömeg gyûlt össze, az érkezô sportolókat
- és zavarba ejtô módon a média képviselôit is - hatalmas sikítozással és ovációval
fogadták. A parti egyik centrumát - miért nem lepôdünk meg ezen? - a magyar
sportolók alkották. Csak egy momentum: felejthetetlen volt a magyar nótaéneklés
Vártok Ákos strandkézilabda kapitány-karmester vezetésével. Száz forintnak ötven a
fele, Hogyha nékem sok pénzem lesz… a tajvani polgár és a többi náció versenyzô-
je nyilvánvalóan nem ismeri a dalokat, mégis látszik rajtuk, hogy csatlakoznának,
velünk nótáznának. Nem véletlen, hogy a külön mûsorral készülô magyar küldöttség
mindenki másnál tovább maradhat a helyszínen, partizárás után is, pedig ez állítólag
nagy tiszteletlenség a helyiekkel szemben. Ôk mégis örültek a jókedvû magyaroknak,
akik másoknak is mosolyt csaltak az arcára. Hiába, mulatni sem felejtettünk el…
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