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42 USZONYOS CSÚCSDÖNTÔK

Érmet kell szerezni Tajvanon! Ez volt a közfelkiáltás a Magyar Búvár
Szakszövetségnél a 2009-es Világjátékok elôtt. Ludvigh Zoltán sportért felelôs alel-
nök szerint nem jelentették ki kerek perec, hogy most Kanyó Dénestôl, Kókai
Dánieltôl vagy Székely Lillától várják a medáliát, de abban biztosak voltak, hogy
valaki a magyar uszonyosok közül dobogóra áll Kaohsiungban. A válogatottban
egyébként négy nô és négy férfi kapott helyet. A csapat Károlyi Csilla, Székely Lilla,
Debreczeni Hajnalka, Wirtz Melinda, Kókai Dániel, Kanyó Dénes, Joszt Ádám és
Kövy Bence összeállításban utazott el Tajvanra. Az uszonyosok összetartó társaság
benyomását keltették. Segítették egymást, és mindig szurkoltak annak, aki éppen a
vízben volt. Az uszonyosúszó versenyeket kimagasló és eredményes munka elôzte
meg a szervezôk részérôl. A végtermék pedig egy pörgôs, laikus szurkolók számára
is szórakoztató, kétnapos versenysorozat lett, legnagyobb örömünkre magyar sike-
rekkel. Igen, sikerek, hiszen bár "csak" egy érmet szereztünk ebben a sportágban,
tudni kell, hogy több értékes döntôs helyezéssel zártunk, és összesen hét országos
csúcs dôlt meg. 

- Kanyó jó formában van! - kezdte az esélylatolgatást a fülledt uszodában Ludvigh
Zoltán az elsô uszonyosúszó nap reggelén. 

A sportvezetô örömmel újságolta, hogy a Szegedi Muréna Úszó- és Búvárklub
sportolójának remekül sikerült az átállás, és az edzések is nagyon jól mentek neki.
Kanyó magabiztos teljesítménnyel beúszott a 400 m-es döntôbe. 

A finálé elôtt nyugodtnak tûnt, komolyan nézett maga elé, hóna alatt hozta az
uszonyát a bevonulásnál. Amikor név szerint bemutatták, diszkrét mosollyal intett fel
a lelátón ülô magyaroknak, de ez nem zökkentette ki a szerepébôl. Végigcsinálta a
szertartást, amely minden csobbanás elôtt végigcsinálnak ebben a sportágban.
Mindenkinek megvan a maga kis szokása az uszony felvételekor. Van, aki szap-
panozza egy kicsit a lábait, van, aki nejlonzacskót húz a lábfejére, és annak segít-
ségével "cuppan" bele az uszonyba. 

És jött a férfi 400 méteres felszíni úszás rajtja, Kanyó remek versenyzéssel bronzérmes
lett, az elsô helyen az olasz Stefano Figini végzett világcsúccsal (2:58.64 p). Azért a
magyar uszonyos is produkált egy csúcsot: az országos rekordot 3:01.76 percre javí-
totta. Nagy volt az öröm a magyar táborban, egy újabb eredményhirdetés
következhetett, ahol érdekeltek voltunk. Az éremátadó Dr. Nyíri Iván, a magyar
szövetség elnöke, a CMAS alelnöke volt.

- A finálét nagyon élveztem, igaz, az utolsó 100 m-nél egy kis fáradtságot éreztem,
de összességében könnyed tudtam maradni végig. Ugyanúgy úsztam a táv mindkét
felét. Az elsô és a második 200-on is ugyanúgy 1:30-at repesztettem, ezt a technikát
még néhai edzômtôl, Gyémánt Imre bácsitól tanultam. Sajnos, nem az olasz mellett
úsztam. Ha jobban érzékeltem volna az ô mozgását, biztos, hogy nem elôzött volna
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meg, de sebaj, van és lesz még alkalmam revansot venni. És nincs vége az operának,
amíg a kövér nô énekel, úgyhogy nagyon készülök a 200 méterre - nyilatkozta Kanyó
az eredményhirdetés után a helyszínrôl tudósító magyar újságíróknak. 

A 200 m-es versenyt rá egy napra rendezték. Kanyó Dénesen kívül Kókai Dániel
is bejutott a döntôbe, ahol mindössze 8 századon múlt az újabb érem. Kanyó ugyan-
is negyedik lett, Kókai Dániel pedig az 5. helyezést érte el.

Apropó Kókai! Sajnos, a Debreceni Búvárklub versenyzôjének nem sikerült kiad-
nia magából azt, ami ténylegesen benne volt. Egy nehezítô körülménnyel szembe
kellett néznie attól a pillanattól kezdve, ahogy megérkezett Kaohsiungba.

"Addig ne feküdj le, amíg helyi idô szerint este nem lesz" - ez volt a jelszó az elsô
Kaohsiungban eltöltött napon. Tajvanon hat órával elôrébb vannak Magyarországhoz
képest, és ezt az emberi szervezet nagyon megérzi, ha az átállásra nem figyelünk
oda (ha figyelünk, akkor is).

Bécsbôl Tajpejbe, majd Kaohsiungba repült a magyar csapat úgy, hogy reggel
indult és 13 óra utazás után helyi idô szerint ugyancsak reggelre ért Tajvanra. 
Az európai emberek szervezete ilyenkor egyszerre szkanderozik a forró, párás le-
vegôvel és a fáradtsággal.

Kókai szervezete például annyira tiltakozott, hogy még a viadal elôtti napra sem
tudott átállni, és álmatlanságban szenvedett. Dr. Páll Zoltán, a magyar csapat orvosa
végül altatót adott neki (olyan gyógyszer volt ez, amelyik nem szerepel a
doppinglistán), így a magyar sportoló csak közvetlenül a megmérettetése elôtt tudott
egy kicsit pihenni. Azt már sajnos, soha nem fogjuk megtudni, hogy mi lett volna, ha
Kókai az elsô naptól normálisan tud aludni.

Felszíni úszásban a férfi 4x100-as váltó is kitett magáért: a Joszt Ádám, Kanyó
Dénes, Kókai Dániel, Kövy Bence kvartett a hatodik lett, akárcsak Székely Lilla a 
nôi százas fináléban és Károlyi Csilla a nôi 200 méteres döntôben.
A Debreczeni Hajnalka, Károlyi Csilla, Wirtz Melinda, Székely Lilla összetételû
4x100-as nôi váltó az ötödik, míg Székely Lilla a nôi 50 méteres búvárúszásban a
nyolcadik helyen zárt.

A versenyek után Ludvigh Zoltán elismerôen összegzett:
- Mindent elárul a mieink teljesítményérôl az, hogy egy kivétellel valamennyi

sportolónk megjavította egyéni legjobbját, melynek hozadéka volt a hét országos
csúcs. Nem olimpiai sportágban versenyzünk, úszóink nincsenek hozzászokva a
négyévente sorra kerülô játékokhoz, de úgy gondolom, hogy mindent megtettünk
annak érdekében, hogy az uszonyos úszás hazai elismertségén javítsunk. Többször
vettem részt Világjátékokon, és nagyon örültem, hogy a magyar csapat tényleg
CSAPATKÉNT funkcionált. Együtt örültünk a strandkézisek sikerének, majd másnap
ôk jöttek szurkolni nekünk. Nemcsak nálunk, hanem több más sportágnál is ezt
tapasztalhattam.

Kanyó Dénesnek jutott még egy fontos szerep a Világjátékok utolsó napján. 
Ô vihette ugyanis a záróünnepségen a magyar csapat zászlaját.

- Felemelô érzés volt a magyar delegáció élén lobogóval a kezemben
bemasírozni a stadionba. Ehhez hasonlót csak tévében láttam, amikor az olimpiai
közvetítéseket néztem. A hangfalak ontották a zenét, és a mûsorközlô 'Hungary'  fel-
kiáltással beszólított minket a küzdôtérre, közben 40 ezer nézô tapsolt. Az tetszett az
egészben, hogy a záróünnepség tulajdonképpen egy kötetlen, laza buli volt. Nagyon
keveset hivataloskodtak a tajvaniak. A szervezôk az önkénteseknek azzal köszönték
meg a munkájukat, hogy a záróünnepségen együtt vonulhattak be a sportolókkal a
stadionba, ahol folyamatosan fotóztak minket. Ötvenezer ember tombolt a zenére,
és mindenki örült mindenkinek. Nincsenek szavak, amelyek visszaadnák az akkori
hangulatot - emlékezett Kanyó. 

Több esetben is megfigyelhetô, hogy a Világjátékokon való szereplés szárnyakat
ad egy-egy sportolónak. A duisburgi játékokat követôen például a fallabdázó
Krajcsák Márk nem ismert lehetetlent, és jobbnál jobb eredményeket produkált. 
De hogy maradjunk az uszonyosoknál, Kanyó Dénest is az egekig repítette az a sok-
sok impulzus, amelyet Tajvanon kapott.

Kanyó csukott szemmel edz - címmel egy interjú jelent meg a Csongrád megyei
napilapban, a Délmagyarban a játékok után. Az interjú abból az apropóból készült,
hogy klasszisunk a szentpétervári világbajnokságra készült. 

- Ahogy akkor az újságban is lenyilatkoztam, azért csuktam be edzés közben a
szemem, mert akkor ismét Tajvanon éreztem magam. Hallottam a közönséget,
éreztem Kaohsiung forró levegôjét bôrömön, és ez rendszerint óriási energiát adott.
Elôfordult olyan eset, amikor egy ilyen felpörgött állapotban áramszünet miatt
bezárták az uszodát, kimentem, és a Tiszában folytattam az edzést természetesen
csukott szemmel - nosztalgiázott a kaohsiungi bronzérmes. - Négyszeres Európa-
bajnokként mentem ki a játékokra, de elôször ott éreztem magam igazi sportolónak.
A Nemzeti Sportszövetség munkatársai, mint megannyi jó komornyik, minden ere-
jükkel azon voltak, hogy a versenyzôknek minél jobb legyen a kiszolgálása. 
Az újságírók sokat dolgoztak azért, hogy itthon minél szélesebb körben értesüljenek
a teljesítményeinkrôl. A helyiekbôl olyan szeretet áradt, melyet soha nem feledek.
Annyira feltöltôdtem, mintha egy luxusutazáson vettem volna részt, pedig "csak" egy
jól megszervezett világversenyen voltam. Kint és itthon is televíziós stábok fogadtak,
Szegeden pedig nem tudtam úgy végigmenni az utcán, hogy egy-két ember le ne
szólított volna azért, hogy gratuláljon. Ezért csuktam le a szemem az edzések
közben, mert az akkori érzéseket idéztem fel.  

Ez a rendszeres idôutazás eredményesnek bizonyult, hiszen a szentpétervári 
vb-n egy magabiztos, erôtôl duzzadó Kanyót láthatott a világ. Felkészültségérôl min-
dent elárul az, hogy a 200-as döntô elôtt már megírta azt a gyôzelmét "szétkürtölô"
SMS-t, amelyet a finálé után szétküldött a hazaiaknak. Ráadásul több okból is ünne-
pelhetett a magyar klasszis, hiszen a 33. születésnapján nyerte meg a magyar csapat
4. aranyérmét.  A szentpétervári világbajnokságon a magyar válogatott négy arannyal
és egy bronzéremmel zárt.
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