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problémától eltekintve: Kozmann György lebetegedett, talán már Koreában
elkaphatott valamit, hiszen a világmédia pont ebben az idôben számolt be
az új influenza rohamos terjedésérôl, amely késôbb éppen a sárkányhajó-
soknál is jelentkezett, de hála istennek, ez eredményeiket nem befolyásolta.

Az utolsó pillanatig mindenki bízott abban, hogy a kétszeres olimpiai
bronzérmes mégiscsak be tud ülni a hajóba, de a viadal elôtti éjszakán olyan
rosszul lett, hogy a magyar csapatorvossal, Dr. Páll Zoltánnal még a kórház-
ba is be kellett menniük, ahol vizsgálatokon és vérvételen esett át. Így Csabai
Edvinéknek tudomásul kellett venniük, Bucok - merthogy ez Kozmann
beceneve - nélkül vágnak neki a versenynek. A csapategységet ez persze
nem befolyásolta, az összetartás egy-egy szám elôtt így is megvolt, a hölgyek
pedig, hogy még inkább kifejezzék egységességüket, piros-fehér-zöldre fes-
tették körmüket.

Az elsô nagy megmérettetés a 200 méter volt, már a selejtezô is komoly
bizakodásra adhatott okot. Györéék futamgyôztesként kerültek a döntôbe,
ahol az elôzetes várakozásnak megfelelôen az orosz egységgel vívtak óriási
harcot. A mieink remekül elkapták a rajtot, és körülbelül fél távig vezettek,
az oroszok azonban jó hajrával megkaparintották az elsô helyet. 
A doboshölgy, Reményi Gitta által irányított hajó így második lett, ezzel
megszerezte a magyar küldöttség elsô érmét a világ második legnagyobb
sportseregszemléjén. Aki kevésbé ismeri a sárkányhajót, annak mindenkép-
pen érdemes megjegyezni, hogy a dobos adja az ütemet, de ez mindig a
szerint történik, hogy a vezérevezôsök - jelen esetben a sokszoros világbaj-
nok maratoni kenus Csabai Edvin és Györe Attila -, hogyan diktálják a tem-
pót. Csabai szavaival élve egyébként ez egy megnyert ezüst volt, hiszen az
együttesnek ez a legrosszabb távja, bemelegítésnek mindenképpen kiváló
volt. Itt már fel lehetett mérni, hogy az ellenfelek milyen erôben és formában
vannak, és ezt az eredményt természetesen sikerként könyvelte el a váloga-
tott. Tehát a lehetô legjobb hangulatban és erôben készült a délutáni meg-
mérettetésre Römi csapata - a vezetôedzô Reményi Pétert már évtizedek óta
mindenki csak így ismeri vizes berkekben -, és nagy reményekkel is, hiszen
az egyéni indításos 2000 méter volt a mieink igazi erôssége.

Az idôjárás nem volt túl bíztató, az égiek fel-felkorbácsolták a hullámokat,
de mindez nem zavarta a diadalra éhes magyar harcosokat. A leghosszabb
távnál egy nagyjából kör alakú 1000 méteres pályát jelölnek ki, ezen kell két
kört megtenni, méghozzá úgy, hogy a legerôsebb hajók indulnak a végén, 10
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A sárkányhajócsapat Koreából érkezett a tajvani Világjátékokra, számos
gyôzelemmel és éremmel a zsebében, de nem eltelve, mint a Gladiátorban
az arénában jóllakott oroszlánok, hanem mint diadalra éhes harcosok.
Amikor érkezésükkor elôször találkoztam velük, Ridley Scott filmje jutott
eszembe, amelyben Maximus valahogy így jellemzi a csatamezôn felso-
rakozó római harcosokat: szikárak és mohók, gyôzelemre éhesek. Hát, ilyen
volt ez a huszonkét fôbôl álló magyar válogatott is, elszántságuk és nyerni
akarásuk sugárzott aurájukból, egész lényükbôl. Talán ilyen lehetett egy régi
hun csapat is, ami elôtt nem volt akadály. Már az útjuk sem volt teljesen
zökkenômentes - akár történelmi elôdeinké -, hiszen óriási viharban szálltak
le Kaohsiungban késô éjjel, de legtöbbjük harcedzett, a fél világot már bejárt
versenyzô, így egy kis rázkódás és dobálás nem jelentett megrázkódtatást,
ráadásul jó figyelemelterelô és egyben meglepô is volt, hogy a helyi járaton
Strauss zenéje szólt, és budapesti képek villantak fel.

Másnap az akkreditálás volt az elsô feladat, amelyet teljesíteniük kellett,
ez bizonyos versenyeken felér egy küzdelemmel, ezt tapasztalatból, mint
volt válogatott sportoló is megerôsíthetem. Ez azonban Tajvanon flottul,
profin és világversenyhez méltóan zajlott le, mint szinte minden. Az együttes
egy része nem elôször járt itt, Kozmann György meg is jegyezte, mennyit
fejlôdött a város önmagához képest. Egyébként az akkreditálás a Városháza
aljában zajlott, az épület modern, legalább tízemeletes, belül óriási átrium-
mal rendelkezô, sok embert befogadó létesítmény. A célnak tökéletesen
megfelelt, rengeteg számítógép mögött ülô, készséges, kedves tajvani
segítôvel. A legnehezebb feladatot talán a bejutás jelentette, hiszen min-
denkinek megmérték a testhômérsékletét belépés elôtt, és szájmaszkot is osz-
togattak, akadt olyan csapattag, aki fel is tette. Az étkezésre is jogosító akkre-
ditációs kártyát, az ingyenes közlekedést segítô tikettet és a helyi kommu-
nikálást elôsegítô díjmentes telefonkártyát ezek után már gyerekjáték volt
megszerezni.

Maguk a versenyek a Lotus Pondon zajlódtak, mely egy mesterséges tó
volt, partján az ezernyi színben pompázó, a régi kultúrát felidézô szim-
bólumokkal, épületekkel: mint például Konfuciusz temploma, sárkányok,
Buddha és egyéb, az ôsi Tajvant újraélesztô szobrok, pagodák. Ennél auten-
tikusabb helyszínt nem is találhattak volna a verseny megrendezésére,
mintha évszázadokat repültünk volna vissza az idôben. Az edzésekre is itt
került sor, úgyhogy Reményi Péter csapatának az akklimatizálódás és a
környezetbe való beilleszkedés egyáltalán nem okozott gondot. Egyetlen
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téshez, s csak halkan és óvatosan kezdenek el egymás között pusmogni,
hiszen ôk sem hallották bemondani: Hungary. Közben az égen sötét felhôk
gyülekeznek, ajaj, ez nem túl jó elôjel, majd teljesen sötétbe borul a 
mennybolt, s poklot idézô, szakadó esô veszi kezdetét. Nomen est omen.
Szinte egyszerre jutunk az információ birtokába: az NSSZ elnöke a
sportvezetôktôl, a fôtitkár és Vaskuti Máté, a sárkányhajósok menedzsere a
bíráktól, mi pedig a sajtóközpontban értesülünk arról, hogy a magyar csapa-
tot kizárták. Disq - csak ennyi áll a hivatalos papíron. Disq - nem több, csak
ennyi, és egy egész gárda négyéves munkája kárba vész. Nincs arany, nincs
himnusz, nincs semmi… No, de ezt a mi magyarok nem hagyjuk annyiban,
hiszen nem lennénk a hunok leszármazottjai és a Gladiátor címû film hôsei,
ha feladnánk. A disq, az nem lehet disq.

Szántó Éváék megtudják, hogy a versenybíróság szerint az utolsó for-
dulónál a magyar egység nekiment a svéd hajónak, ezzel akadályozta ôket,
és hátrányba kerültek, ezért pedig diszkvalifikálás jár. Az nem lehet, az nem
lehet - morajlik végig a magyar "tömegen", hiszen a forduló után a bírák fehér
zászlót emeltek. Ezt a sportolók a vízen, mi szurkolók pedig a parton is lát-
tuk. A gépezet nem áll le, Vaskuti Mátéék megszerzik az állítólagosan kár-
vallott egység kormányosának írásos jegyzetét, mely szerint nem ütközött a
két hajó, és ôk semmilyen kárt nem szenvedtek. Beadjuk az óvást. Továbbra
is csak disq. Elôkerül a számos paragrafust tartalmazó versenyszabályzat, a
fôtitkárasszony fordít, mindenki megpróbál mindent megtenni, de úgy tûnik
hiába. Marad a disq. Közben gyorsan kiosztják az érmeket - elsô
Oroszország, második Tajvan, harmadik Kanada. A mieink így el sem jutnak
a dobogóig, ki csak ül, és bámul maga elé, ki ordibál, ki vitatkozik, ki csak a
földet bámulja, s lábával egy fûcsomót rugdos, s egyes lányoknál bizony
eltörik a mécses, s egymás nyakában zokognak. Ilyen nincs, ez nem lehet,
hogy ezt tegyék velünk - hangzik mindenhonnan. Düh, bánat, szomorúság,
a tehetetlenség miatt ökölbe szoruló kezek. Nem lesz egyszerû mindezt más-
napig feldolgozni.

Bizony, éjszaka nehezen hajtották álomra fejüket a sárkányhajócsapat tag-
jai. Még hozzánk, tévésekhez is odajöttek más nemzet vezetôi, és
sajnálkozásukat fejezték ki az igazságtalanság miatt. Gyökszi különösen
ideges volt, hiszen vezérevezôsként elöl ült, s tudta, látta, nem történt semmi:

-  Maximum a sárkányunk farka érintette az övék fejét, ez pedig lehet-
séges, a fehér zászlót emelték fel, fel sem merült senkiben, hogy a pirosat is
megemelje. Úgy látszik, másnak kellett nyernie. Nagyon el vagyok
keseredve, több mint 20 éve sportolok, de még soha nem éreztem ilyet. Nem
kívánom senkinek, hogy ezt megélje, borzasztó fájdalom.
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másodperces eltérésekkel. A magyarok nagy ellenfele itt is az orosz hajó volt.
Iszonyatos lendülettel vágtak neki Patyi Melindáék a távnak, akárha
sprintszám lett volna. Feszültek az izmok, csurgott a verejték, mindenki duz-
zadt az erôtôl, akár az arénában fellépô gladiátorok. Mindenki húzott, teljes
erôbedobással, Gitta pedig csak dobolt, dobolt, dobolt… Nem ismertek se
Istent, se embert, úgy siklottak a vízen, mintha nem is 22 ember hajtana,
hanem egyetlen kar irányítaná föntrôl a hajót. Folyamatosan hagyták le az
elôttük induló egységeket, nem volt könnyû ôket éppen a külsô vagy belsô
íven megelôzni. A tempó fergeteges, az utolsó fordulóban még megelôzzük
a svédeket, szinte már mindenki kilehelte lelkét, de az utolsó csepp erejéig
küzd - akár az oroszlán által széttépett gazella - , és hagyja maga mögött az
utolsó métereket. Közben az oroszok nem tudnak feljebb jönni, legalábbis
szemmel láthatólag nem. Még négy húzás, már csak három, és bent vagyunk
a célban. Szép volt fiúk, lányok - hangzik fel az NSSZ-elnök, Dr. Gémesi
György irányította magyar kórus. De ôk ott benn, a vízen nem hallanak sem-
mit. Nem hallanak, nem látnak, csak számolnak. Számolnak magukban. A tíz
a kulcsa mindennek. Ha az orosz hajó több mint tíz másodperccel utánunk
ér be, megvan az arany. És utánunk ér be, több mint tízzel. Soha nem hal-
lottam még ilyen diadalittas ordítást, azt a fáradtság miatt kitörô, már-már
artikulálatlan üdvrivalgást, amely ekkor feltört a csapatból. Négy év
munkájának gyümölcse… A lapátok a magasban, ki ôrjöng, ki feláll, s szinte
táncol, ki elôre bukik az örömtôl és a fáradtságtól, ki csak bámul meredten
maga elé. Egy biztos, ezt az örömöt aligha élik meg egyhamar újra.

Aztán szép lassan odaeveznek hozzánk a partra, majdnem beesünk hoz-
zájuk a vízbe, hiszen szívünk szerint szeretnénk megérinteni ôket, kezünkkel
kitapintani, hogy valóban hús-vér emberek, és valóban a legnagyobb hôstet-
tet hajtották végre. Felcsendül a Ki a jobb? Magyarok, és elôkerül egy zászló
is. Gyökszi - Györe Attila - már ki is ugrana a partra, de végül úgy dönt,
mégiscsak visszaevez a többiekkel. Römit a parton körbeveszik a külföldi
újságírók, mindenki boldog, mi pedig szaladunk a sajtóközpontba, ahol
megkapjuk hivatalosan is kinyomtatva: a 2000 métert Magyarország nyerte.

Már mindenki az eredményhirdetéshez gyülekezik, örömittasan várjuk a
magyar himnuszt. A versenyzôk még pihenôhelyükön vannak, s egyszer csak
egyikünk arra lesz figyelmes, hogy a hangosbemondó, aki a sárkányhajó-
sokat az eredményhirdetéshez hívja, nem a magyarokat mondja be elsônek.
Mi több, be sem mondja. Mint egy felajzott méhkas, úgy kezd el mozgolód-
ni a magyar szakvezetés. Mi rohanunk a médiasátorba, hogy megtudjunk
valamit, Szántó Éva fôtitkárasszony pedig hátra, a sárkányhajódepóba. Ott a
fiúk és lányok már díszmagyarba öltözve felkészültek az eredményhirde-
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Röminek tehát nem volt könnyû feladata, hogy lelkileg másnapra

összeszedje a csapatot. Ráadásul többen is megbetegedtek, volt, akinek láza-
san kellett beülnie a hajóba, hiszen nem volt több tartalékember. Kozmann
Gyuri nem volt még olyan állapotban, hogy evezzen, a szálloda ablakából,
szájmaszkban tudta megnézni a versenyt. A fél kilométeres táv selejtezôi és
középdöntôi is jól sikerültek, a döntôben ment a hajtás, de újra csak az
ezüstérem lett a mienk. Megint jöttek az oroszok. Az 1000 méterre már min-
denki utolsó erôtartalékait mozgósította, fizikailag csak-csak össze tudták
szedni magukat, de a lelki seb ennyi idô alatt nem jött, nem jöhetett helyre.
Persze próbáltak ebbôl is erôt meríteni, dacból menni, de a lelki és fizikai
fáradtságon, a betegségen nem tudtak úrrá lenni, így 1000 méteren a néme-
tek is becsúsztak elôttünk néhány méterrel a célba.  A második napon tehát
egy ezüst és egy bronz jutott a megtizedelt gárdának, no és a magyar him-
nusz. Az eredményhirdetés után ugyanis a teljes magyar csapat felállt a
dobogó legfelsô fokára, elôvették a piros-fehér-zöld lobogót, rajta a "Justice
for Hungary", vagyis Igazságot Magyarországnak felirat, s elénekelték az
Isten, áldd meg a magyart. Mindenki tátott szájjal bámult, de senki sem merte
megzavarni az ünneplést. Sôt, utána több ország versenyzôi-vezetôi is oda-
jöttek gratulálni, s vállon veregetni a mieinket.

A végén még a verseny nélküli idôszak sem telt problémamentesen,
hiszen mindenütt hôkamerák figyelték a sportolókat, a szállodákban, a közös
éttermekben, a versenyhelyszíneken egyaránt. S ahogy valakinek felszökött a
láza, azonnal megjelent a helyi ÁNTSZ. Így volt ez Kövér Márton esetében
is, akit szirénázó mentôautó szállított kórházba magas láza miatt. Persze nem
lett végül semmi komoly baja. Aztán még további két versenyzô is "hivata-
los" kórházi igazolást kapott, hogy nem H1N1-es, erre ugyanis szükség volt
ahhoz, hogy kiengedjék ôket az országból. Fel is szálltak teljes nyugalomban
a repülôre, de a közel 20 órás út alatt újabb betegek kerültek ki a együttesbôl.
Mi Tajvanon már csak arról értesültünk, hogy több magyar sárkányhajósnál is
az új influenzát diagnosztizálták odahaza. Pánikba viszont senki sem esett,
hiszen rövidesen arról is hírt kaptunk, hogy csak rövid ideig tartották bent
ôket a fertôzôbeteg-osztályon, gyorsan hazamehettek, s rövidesen felépültek,
akár egy nem világszintû hisztériát kiváltó, bármilyen más influenzából is. 

Elmélázom, újra a Gladiátor jut eszembe. Akár Maximus, a mi magyar
egységünk is gyôzött, a csatát ugyan elveszítette, de a háborút megnyerte. 
S mindezt látszott beigazolni a Nemzeti Sportszövetség is, hiszen a mo-
gyoródi Világjátékok zárópartira elkészíttették a tajvani aranyérem másolatát,
s egyénként a versenyzôk nyakába akasztották. 

Végül is: minden jó, ha a vége jó…

Gyôzelmi mámor
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Összetartás Most gyôztünk vagy nem?
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