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Annyi minden történt már vele, hogy akár kalandfilmet is forgathatnának róla: szerepelt
reality show-ban, doppingvétségen érték, jótékony célú edzéseket tartott, de a legfontosabb
mégiscsak az, hogy háromszoros olimpiai és hétszeres világbajnok. A kétméteresre nőtt, Víz
alatti Meteor becenévre hallgató Szun Jang a 2017-es FINA Vb-ről is aranyérmekkel a
nyakában távozna.
Szun Jangot első látásra az ember sokkal inkább gondolná kosárlabdázónak, hiszen a kínai
átlagot jócskán meghaladva kétméteresre nőtt, de elképesztő fizikai adottságait végül –
szerencsére – az úszásban kamatoztatta. Már kisgyerekként sem volt egy törpe alkat, fel is
figyelt rá az egyik hangcsoui sportiskola tanára. Igazi sportos családból jött, édesanyja az
ország egyik legjobb röplabdázója volt, és édesapja is magas szinten űzte a sportágat.
Szun ellentmondást nem tűrően szelte a vizet, nyerte a korosztályos trófeákat, és már 2008ban, 16 évesen részt vett az olimpián, igaz, hazai közönség előtt még elmaradtak a nagy
eredmények. Na de utána aztán nem volt megállás! A 2009-es római FINA Világbajnokságon
1500 gyorson bronzérmes lett, a 2010-es Ázsiai Játékokon pedig már két aranyéremmel
örvendeztette meg a kantoni publikumot. 2011-ben, a sanghaji vb-n is parádézott: 800 és
1500 gyorson sem talált legyőzőre, utóbbi számban átadva a múltnak Grant Hackett
szakállas világcsúcsát.
A 2012-es olimpián újabb két, a 2013-as FINA Vb-n már három arannyal gazdagította a
gyűjteményét, és a 2014-es Ázsiai Játékokon, majd a 2015-ös világbajnokságon is
többszörösen „aranyos” volt…No, nem feltétlenül a viselkedését illetően… A 2016-os
olimpiai játékokon 200 gyorson csapott elsőként a célba.
Szunnal 25 éves kora ellenére már annyi minden történt, hogy folyamatosan témát
szolgáltatott a bulvársajtónak – ebből a szempontból sem hasonlít kínai sportoló társaira.
2013 novemberében jogosítvány nélkül karambolozott, luxusautójával belehajtott egy
buszba, amiért néhány napra fogdába is került, majd nyilvánosan kért bocsánatot
viselkedéséért.

2014 májusában három hónapos eltiltást kapott, mert trimetazidin használatán érték a kínai
bajnokságon. Mentségéül azt hozta fel, hogy a szert szíverősítő gyógyszer formájában
fogyasztotta, és fogalma sem volt róla, hogy az szerepel a tiltólistán.
A 2015-ös világbajnokság egyik edzése közben szemtanúk beszámolója alapján megpróbált
belerúgni egy brazil úszónőbe, mert állítása szerint a hölgy kifejezetten idegesítette… Ezen
kívül is többször került konfliktusba más versenyzőkkel, és nem ritkák a nyilatkozatháborúk
sem közöttük.
Persze nem csak botrányai voltak: 2016 januárjában a kínai televízió „Gyere, bajnok!” című
reality show-jában vállalt szerepet, melyben sztársportolóknak kellett népszerű celebekkel
összecsapniuk játékos formában. Egy alkalommal jótékony célú úszóedzést tartott a kínai
sztárszínész, Pu Kun-Hszin lányának, aki 150 ezer jüant, vagyis mintegy 25 ezer dollárt
fizetett ezért.
A kérdés már csak az, hogy vajon Budapesten, a 2017-es FINA Világbajnokságon Szun
melyik arcát mutatja?
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Legnagyobb sikerei:
Háromszoros olimpiai bajnok (2012 London, 400 és 1500 gyors; 2016 Rio de Janeiro, 200
gyors); kétszeres olimpiai ezüstérmes (2012 London, 200 gyors; 2016 Rio de Janeiro, 400
gyors); olimpiai bronzérmes (2012 London, 4x200-as gyorsváltó)
Hétszeres világbajnok (2011 Sanghaj, 800 és 1500 gyors; 2013 Barcelona, 400, 800 és 1500
gyors; 2015 Kazany, 400 és 800 gyors); kétszeres vb-ezüstérmes (2011 Sanghaj, 400 gyors;
2015 Kazany, 200 gyors); háromszoros vb-bronzérmes (2009 Róma, 1500 gyors; 2011
Sanghaj, 4x200-as gyorsváltó; 2013 Barcelona, 4x200-as gyorsváltó)
Ötszörös Ázsiai Játékok-győztes (2010 Kanton, 1500 gyors és 4x200-as gyorsváltó; 2014
Incshon, 400 és 1500 gyors, 4x100-as gyorsváltó)

