
Az evezés fejlődésének problémái más sportágak tükrében 

 

A sport a társadalom szerves része és remélhetőleg egyre inkább azzá válik. 

Ennek az a következménye, hogy nagyrészt ez határozza meg a működési 

feltételeit. Másrészt, a különböző hierarchiáknak (egyesületek, szervezetek), 

ezeken belüli érdekcsoportok működésének ugyanúgy megvannak az 

alaptörvényei, mint a fizikának. Ebből adódóan az egyes sportágak fejlődési 

folyamatai, fejlődésének problémái feltűnően sok hasonlóságot mutatnak. 

Mivel az evezés is csak egy a sok sport közül, fő vonalaiban ugyanaz történik 

benne, mint a többi hasonló sportágban. Mondhatjuk úgy is, hogy 

ugyanazokkal a gondokkal, problémákkal küzd. Mivel az evezéssel kapcsolatban 

az evezősöknek nagyon nehéz elvonatkoztatniuk az egyéni érzelmi 

kötődéseiktől és ez által objektíven értékelni a múltat és a jelent, így helyes 

következtetéseket levonni, ezért inkább vizsgáljunk meg más sportágakat. Az 

ezekből levonható következtetések érvényesek lesznek az evezésre is. 

Vegyük az egyik legsikeresebb sportágunkat az úszást. Az eredményei alapján 

azt gondolhatnánk, hogy itt bizonyára minden nagyon jól működik, azután 

kiderül a hírekből, hogy mégse. Kiderül, hogy minden eredményt túl lehet 

szárnyalni, mindent lehet még jobban csinálni, és ami tegnap még bőven elég 

volt, az ma már kevés. Egyébként ezt hívják fejlődésnek. Az úszáshoz csak annyi 

közöm van, hogy szeretek úszni is, többször átúsztam a Balatont. Mint 

sportágat, csak nagy vonalakban kísérem figyelemmel és főleg a történetéből 

levonható általános következtetések érdekelnek.  

A legelején még az is elég volt, hogyha valaki szorgalmasan lejárt valahova 

úszni. Saját költségén elutazott az olimpiára és nyert egy aranyérmet. Aztán 

reflektorfénybe kerültek olyan fogalmak, mint erő, állóképesség, technika, 

motiváció. Ezek aztán mindenki számára nagy játékteret biztosítanak. A 

legkülönbözőbb hitvilágok kialakulásához adnak lehetőséget a kor aktuális 

szellemének megfelelően. A siker receptje egyszerű: kell hozni az átlagot és 

valamiben a többiek fölé kell nőni. Az extrémitásra egy ragyogó példa az NDK-s 

női úszósport. Itt minden lehetséges eszközt bevettettek az erő és állóképesség 

fejlesztésére. Különböző doppingok, férfi hormonok, aminek azért volt némi 

látványos mellékhatása. Mikor megkérdeztek egy úszóedzőt, hogy mért olyan 



mély a versenyzői hangja, azt válaszolta, hogy úszni jöttek nem énekelni. A sors 

fintora, hogy ki győzte le ezeket az agyonkokszolt nagydarab német lányokat? 

Egerszegi Krisztina, egy 14 éves vékonyka kislány. Vajon mi lett volna a sorsa 

Krisztinának a német úszógépezetben?  

A magyar úszósportban kialakultak azok az edzéselméletek, edzésmódszerek, 

infrastruktúrák, amikkel fel tudták venni a versenyt a világ élvonalával. Az idő 

múlásával, mint ahogy ez az élet más területén is lenni szokott, egyes emberek 

elképzelései túlzott mértékben érvényesültek, ami lemerevítette a rendszert és 

így már nem volt képes megfelelő rugalmassággal változni. A mai nyitottabb 

világunkban már sokkal nehezebb korlátokat szabni, mint régen. Hosszú 

Katinkának sikerült ebből a rendszerből kitörnie és ezáltal nem kis 

eredményeket elérnie. A gond csak az, hogy nem csak a versenyzőtársait győzte 

le, hanem a teljes magyar hivatalos edzéselméletet is. Tehát, például nem igaz, 

hogy évente csak maximum két alkalommal lehet csúcsformába kerülni. 

Nemcsak az erre épülő edzésmódszer lehet hatékony. Egyébként, egy csomó 

sportágban ez helyből kivitelezhetetlen.  Az ember bármihez tud 

alkalmazkodni, így a sok versenyzéshez is, kivéve, ha ezt a ráerőltetett 

edzésmódszerek nem teszik lehetővé. Hogy mi a hatékonyabb azt nem 

lobbiknak, hanem a korrekt versenyeknek kéne eldöntenie… 

Nézünk szét egy másik nagyon sikeres sportág, a kajak kenu területén. Érdekes 

módon itt is egy hölgy volt nagyon sikeres az olimpián, a barátja hathatós 

segítségével, aki egyébként nem kajakedző. A hagyományos módszerekkel, 

feltételekkel készülő férfiak már nem voltak annyira sikeresek. Első pillantásra 

az tűnik valószínűnek, hogy az élversenyzés kőkemény világában a lelki 

tényezők szerepe egyre inkább felértékelődik és az edzésmódszereken itt is van 

még mit fejleszteni. Szerettem volna megismerni az itt alkalmazott 

edzésmódszereket, ezért elmentem egy rendezvényre, ahol Fábiánné Rozsnyói 

Katalin, a sportág kimagaslóan eredményes mesteredzője volt a meghívott 

vendég. Több sportágból jöttek érdeklődők, hogy valami számukra használható 

információra tegyenek szert. A hosszúra nyúlt sztorizgatás után megpróbálták 

ezt konkrét kérdésekkel elérni. Mikor megkérdezték, hogy miben különbözik a 

magyar kajakozás a nemzetközitől, mitől ilyen sikeres, van-e olyan, hogy 

magyar iskola, még a kérdést sem értette. Mikor megpróbáltak tovább 

konkretizálni, hogy mondjon legalább két-három olyan dolgot, amitől Ő 



sikeresebb, mint más edzők, a következő választ adta: van egy versenyzője, 

akiből olimpiai bajnokot akar faragni, és ha erről bármit mondana, akkor ennek 

az esélyeit rontaná. Tehát, maradtak a megválaszolatlan kérdések és nemcsak 

erre a sportágra vonatkozóan. 

Egy valami biztos. Bármilyen versenyszituációban, ha valaki nyerni akar, nem 

elég szorosan a többiek nyomában loholni, hanem valamivel meg kell őket 

előzni. Tehát, valamit másként, jobban kell csinálni, mint a többiek. Az előny 

csak addig előny, amíg a többiek nem csinálják, vagy nem tudják megcsinálni 

ugyanazt. Ha mindenki maximálisan jól csinál mindent, akkor is csak egy 

győztes lesz. Ha mindenki nagyon gyengén teljesít, akkor is lesz egy győztes. 

Tehát a megválaszolandó kérdések: 

Hogyan lehet a többieknél jobb, hatékonyabb edzésmódszereket kifejleszteni? 

Valószínűleg nem egy sikeres módszer egyszerű másolásával, mivel a másolat 

általában rosszabb, mint az eredeti. 

Hogyan lehet a többieknél jobb technikát kidolgozni? 

Hogyan lehet a többiekénél jobb, hatékonyabb oktatási módszereket 

kidolgozni? 

Hogyan lehet olyan szubkultúrát teremteni, hogy az emberek ebben a sportban 

érezzék jól magukat, jobban, mint egy másikban? 

Fentebb már egyszer leírtam: „a siker receptje egyszerű: kell hozni az átlagot és 

valamiben a többiek fölé kell nőni.” 

A magyar evezés miben fog? 
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