
III. Motiváció, evezésoktatás 

 

Mindannyian azt szeretnénk (már mint evezősök), hogy sportágunk sikeres, elismert legyen. De mit is 

jelent, hogy sikeres sportág. Elsősorban produkáljon egy párdarab olimpiai bajnokot, másodsorban minél 

többen űzzék. Tehát fel kell ismernünk, hogy mi az amiért az emberek evezni jönnek, és mi az amiért nem. 

Mi motivál arra valakit, hogy olimpiai bajnok legyen, és mi kell ahhoz, hogy valóban legyen esélye, elérni a 

célját. 

A lényeget szerintem Pap Kornélia fogalmazta meg a legjobban: 

Itt megtaláltam azt a küzdőteret, ahol önmagamat alakíthatom, harcolva az elemekkel és saját 

gyengeségeimmel. Mindig is úgy véltem, ma is vallom, hogy a sportnak ez a harc, az önmagunkkal vívott 

küzdelem az igazi értelme, a versenyjegyzőkönyvekben tükröződő, a versenypályákon elért 

eredményeknek másodlagos a jelentőségük. 

Valószínűleg nem véletlenül lett korának egyik legjobb, legeredményesebb evezőse, a magyar evezőssport 

kiemelkedő egyénisége…  

Szerintem tévút az, amikor ideálisnak gondolt fizikai paraméterekkel rendelkező embereket keresnek, és 

ezekből próbálnak olimpiai bajnokokat faragni. A küzdeni akarás és tudás sokkal fontosabb. Ez pedig vagy 

van, vagy nincs ez nem tanítható, legfeljebb edzhető. A kiemelkedő képességű emberek legtöbbször nem 

zárhatók merev szabályok közé. Mi a fontosabb, illetve eredményesebb, az edzők vagy a versenyzők 

önmegvalósításának előtérbe helyezése? Más megközelítésben, leegyszerűsítve. Edzés módszerekhez 

keresek jónak vélt paraméterű embereket, vagy az emberekhez, körülményekhez keresek megfelelő 

edzésmódszereket. 

Térjünk vissza a tömegbázis kérdésére.  

Tömegbázis akkor lesz, ha olyan szubkultúrát sikerül teremteni, ahol a különböző korú, igényű, motivációjú 

emberek jól érzik magukat. Ha ez embereknek hosszú távon sikerül élményt biztosítani, hisz az evezés 

élethosszig űzhető sportág. Meg kell találni az evezésbe bevonható rétegeket és ezeket be is kell tudni 

vonzani. 

Viszont ennek az alapfeltétele, hogy gyorsan és jól tudjanak megtanulni, evezni. Ennek jelenleg se elmélete 

se gyakorlata nincs. Érdemes lenne utána nézni,hogy hány embernek sikerült, hogyan és milyen 

minőségben, felnőtt korban, megtanulnia evezni. Változatlan körülmények esetén, ez nagyon sok mindent 

előre vetít. 

 

Ezzel eljutottunk az evezés oktatásának problémaköréhez. 

Itt a mit, ki és hogyan kérdésekre kéne választ találni. 

A mit kérdést, gondolom az előző írásaimból kitűnik, nem látom tisztázottnak. A minimum vizsga sugallta 

dolgok taníthatatlanok. Ennek következménye a sok vergődő gyerek a versenyeken. Felnőttek esetében ez 

még kivitelezhetetlenebb. 



A ki kérdés sem egyszerű. A jelenlegi edzőképzés finoman szólva sem evezés centrikus.  Nem úgy tűnik, 

hogy rövid időn belül ontani fogja magából azokat az edzőket, akik képesek lesznek, jó hatásfokkal 

különböző korosztályoknak evezést tanítani. Ez esetben meg jogos a kérdés, hogy kiktől fognak, az 

esetleges jó marketing esetén, az evezés be özönlő különböző korosztályú, motivációjú, emberek gyorsan 

és hatékonyan evezést tanulni. 

A hogyan kérdés. A mozgás oktatásának témaköre meglehetősen jól kidolgozott. Ezt mindenütt tanítják. 

Nézzünk néhány ezeknek ellentmondó dolgot az evezésoktatás jelenlegi gyakorlatából. 

Köztudott, hogy a gyerekek, persze a felnőttek is nagyrészt, főleg vizuális úton tanulnak mozgást. Verbális 

úton nagyon kevés információt képesek befogadni, feldolgozni. Az edzők általában nem megmutatják, 

hanem megpróbálják elmagyarázni a helyes mozgást. Ezért a gyerekek vagy maguktól éreznek rá a 

dolgokra, (ezeket hívják tehetséges gyerekeknek) vagy a többiektől próbálják ellesni. Azt fogják csinálni, 

amit maguk körül látnak és az ritkán a technikás, jó evezés. Mivel az evezés több száz izom összehangolt 

különböző dinamikájú feszülése, lazulása, ezért elég nagy, variációs, ezáltal hibalehetőség. Egy már 

véletlenszerűen beidegzett mozgást elég nehéz verbális úton megváltoztatni, mivel annak nagy része nem 

tudatos.  

A felnőttek esetén ez még összetettebb, bonyolultabb problémakör. Az a szokásos gyakorlat, amely a 

gyerekeknél még többé, kevésbé működik, a felnőtteknél szinte biztos, hogy nem.  
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