
Lépcsőfok és a gúla 

Minden mester égő gondja, felébreszteni a tanítványban a tudás iránti alázatot és szeretetet. A tanítás fontos 

része a harcművészeteknek, ugyan akkor a filozófiai óceán mélységeit sokszor egyszerű fiziológiai és fizikai 

jelenségek takarják el. Akik elszánják magukat bármilyen kihívásra, és ez által mélyebbre akarnak merülni a 

harcművészet óceánjában, egyszerű fiziológiai törvényekkel szembesülnek. A mester a terhelés-pihenés 

arányainak helyes megválasztásával, és a személyiség egészét érintő tanítással tudja fokozni a teljesítményét 

tanítványának. Sok mindent figyelembe kell venni ezeknek az aránypároknak a helyes összeállításához, mert 

minden terhelés típushoz más és más pihenő idő és más és más hozzáállás való. A tanítványok rendszerint nem 

tudják, és nem is veszik figyelembe ezeknek az aránypároknak a létezését, csak edzésről-edzésre érzik a 

fejlődést, vagy éppen annak hiányát. A fejlődés pedig csak akkor következik be, ha megfelelő időben, megfelelő 

pihenő után kap terhelést az izomzat, az idegrendszer, és a fizikai-mentális-érzelmi „test ” egésze is. A 

szervezetünkben zajló fiziológiai, biokémiai folyamatok, nem tudják, hogy mikor van karácsony, húsvét, 

születésnap, névnap, stb. vagy, hogy mikor milyen kedvünk van az edzéshez. Bizonyos képességek fejlesztése 

után elegendő néhány óra pihenés, azután 12, 24, 36, 48, sőt akár 72 óra pihenés is kell egyes képességek 

fejlesztése után, hogy újra fogékony legyen a szervezet és megfelelő képen tudjon kompenzálni pozitív 

irányban a szervezet. A pihenő lerövidítése vagy annak rossz minősége ugyan úgy visszavetheti a tanítványt, 

mint az edzések hiánya vagy a nem megfelelő terhelés összetevője. 

Fejlődést csak folyamatos, rendszeres, egymásra épülő munka hozhat, mint technikai, mint pedig fizikai, 

mentális és érzelmi oldalon a megfelelő minőségű pihenés (regeneráció) mellett. A szervezet nem feneketlen 

kút, és nem képes befogadni folyamatosan a tudást, mint ahogy a tölcsérrel sem lehet „nyakló nélkül” tölteni 

egy palackot. Sokszor megállhat a fejlődés azoknál is, akik szolgalmasak, mert a fejlődés lépcsőinek nem csak 

vízszintes, hanem függőleges síkja is van.  Ahhoz, hogy valaki fel tudjon lépni a következő lépcsőfokra nagyon 

sokszor türelemre van szükség. A befektetett munka nem vész el, és egy szép napon egy edzésen megtörténik 

az áttörés, és megtörténik a felugrás az újabb lépcsőfokra. De minden egyes ugrás utáni pillanat még magában 

rejti a visszazuhanás esélyét. Amikor megtörténik a pozitív változása akkor hangsúlyozottan, és rendkívül 

komoly szakmai fegyelemmel kell végezni tovább az edzéseket, hogy az úgynevezett „Ez az…!” érzés stabillá 

tudja erősíteni az adott technikát, vagy annak alkalmazási szintjét, vagy egy pl. mentális gát áttörését.  

 

 

 

 

 

 

 

Párhuzamosan egyszerre több képesség fejlesztése a fejlődést nem csak vertikálisan, hanem horizontálisan 

három dimenzióban képes változni.  Bonyolult rendszer ez. Itt minden-mindennel összefügg. Ugyanakkor 

rendkívül érzékeny rendszer is. A legkisebb mentális zavar képes szinte nullára leredukálni a teljesítményt. A 

kondicionális, koordinációs, affektív (érzelmi) és kognitív (gondolkodási) képességek négy nagy csoportja közül 

látható hogy jóval több, mint a fele „megfoghatatlannak” tűnik. Ezért minden jel szerint a fejlődés ütemének 

egyik legjobban befolyásoló tényezője maga a személyiség. Éppen ezért a terhelés-pihenés aránypár 

összetevője mellett, szinkronban, a személyiség fejlesztése is kiemelt feladata a mesternek.    



Ha hasonlítani kellene az a rendkívül kényes egyensúlyt, ami egy tanítványt akár a világbajnoki címig viheti el, 

akkor a csúcsára állított gúla este talán a legjobb példa. A fordított hegyén álló ingatag gúla támaszai a 

motiváció, a hit, az önbizalom, az önértékelés, az elkötelezettség, a céltartás, a becsület, alázat, türelem, 

őszinteség, kreativitás, fegyelem, figyelem, nyíltság, nyitottság, alkalmazkodás, megbízhatóság, hűség, 

szorgalom, összpontosítás, stb… Csupa jellemi és a személyiségi vonatkozások tartják egyenesben a tanítvány 

fejlődésének képzeletbeli gúláját.  Minél stabilabban áll ez a fordított gúla annál magasabbra nőhet, és ez által 

annál szélesebb lesz a teteje, így annál nagyobb alapot tud nyújtani a fejlődés számára.  

 

 

 

 

A fejlődésnek életkori sajátosságai vannak, és éppen ezért nem mindegy mikor mit tanul, edz a tanítvány. Az 

idő véges. Bár eltérhet a kronológiai és a biológiai életkor jelentősen a versenyzői életkor külön önálló, 

esszenciális intervallum. Sokan azt gondolják, jut idő mindenre, mert fiatal éveiben az ember nem visszafelé 

számolja a lehetőségek kapcsán az időt, hanem bátran tekint előre. Ez azonban nem helyes. Egy versenyzői 

karrierben a szerencséseknél 15 évig is eltarthat. Ez 15x365 nap, tehát 5475 napja van a legjobb esetben egy 

versenyzőnek, tehetsége kibontakoztatására és sportkarrierje felépítésére. Ezután ebben az életben nincs több 

lehetőség, hiszen a szervezet és a „mentális rugók” is elfáradnak.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soknak tűnhet a -legjobb esetben- 5475 nap, de ha ezt felbontjuk az életkori sajátosságoknak megfelelő 

képzéshez szükséges időre és a főversenyek felkészülési idejére, akkor meglepő kis szám jelenik meg. Ez a szám 

az 1 és 5 között található...  

Tehát egy életben a legszerencsésebb tanítvány, aki gyermek korától a legjobb képzést kapja, életében 1-2 

maximum, 3-4, extrém esetben 4-5 alkalommal bizonyíthat, és ezért 5745 napot kell folyamatosan napról 

napra edzenie.  Éppen ezért, fontos tudni, hogy a kimaradt edzések nem pótolhatóak, és ezeket mindig 

visszalépésnek kell tekinteni. Ha elképzelünk egy ideális állapotot egy adott versenyző sport karrierjében, amit 

a tehetségéhez mérten kalibrálni lehet, akkor minden kimaradt edzés, ebből az elképzelt és befutható pályából 

vesz el. Így lehet az, hogy valaki a 20. emeletre hívatott eljutni, de a 10. emeleten reked. Örökre.  



Talán ezt a legnehezebb egy edzőnek látni, hogy a tanítvány mire lehetett volna képes, és ezt lesz majd a legne 

hezebb egy életen át cipelnie a tanítványnak, mely terhet csak a versenyzői életkor befejezése után érez 

nyomasztónak a vállán. A talentumot elherdálni büntetlenül nem lehet. Akinek tehetsége és lehetősége is van 

kibontani azt, nem lehet lusta. A tehetségnek több összetevője van, és több mint fele a tehetség előfeltételei 

közül, szintén nem fizikai képességek. A kreativitás, gondolkodás, az érzelmi élet és a környezet bármelyikében 

defekt van, a tehetség megrekedhet, akár a tehetségtelenek szintjén is. Sokan félreértik a tehetség fogalmát, és 

azt gondolják, hogy aki ügyes, az tehetséges is egyben. Nem veszik figyelembe, hogy a tehetséget csak komplex 

módon szabad vizsgálni, amelyben a fizikai motoros funkciók megléte nem elegendő. Például egy dojóban a 

legügyesebb tanítvány érzelmi életének defektje miatt nem nevezhető tehetségnek. Ha ez párosul a 

gondolkodás és a környezet defektjeivel, akkor végképp nem beszélhetünk tehetségről. Sajnos.  

A fejlődés tehát nem kizárólag az edzéseken, és minőségén múlik, mert professzionális szemlélet és 

sportkarrier felelősségteljes építése nélkül a fejlődés csak viszonylagos lesz.  

Ha megnézzük és megvizsgáljuk a sporttörténelem legkülönbözőbb sportágaiban a legnagyobb bajnokokat, 

szinte kivétel nélkül a motivációban és a sportkarrier professzionális vezetésében voltak a legnagyobbak. Az 

eredmények innentől kezdve, szinte „maguktól” jöttek.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sajnos, a sport világában nem alkot maradandót, csak képekben és egy-egy tökéletes mozdulatban az ember, 

melyek a mozdulat, mérkőzés befejezés pillanatában már el is tűnnek, és emlékké silányulnak. A kőműves 

onnan tudja folyatatni a ház építését, ahol abbahagyta. Nem így van ez az emberi kepeségekkel. A kimaradt 

edzések után a tanítvány visszaesik, és több szintet zuhan, fizikai képességek és koordinációs szinten is. A 

kreatív finom koordinációs zónában lévő technika, visszaesik finom koordinációs, majd durva koordinációs 

zónába, ha nincs meg a megfelelő izom ideg kapcsolati inger, megfelelő időközönként és gyakorisággal.  

De vajon mitől lesz képes egy versenyző vagy egy tanítvány a kemény edzésekre, és hogyan alakítható ki, az a 

belső motiváció, ami átlendíti a nehéz időszakokon, a megmérettetéseket kereső tanítványt.  A belső motiváció 

az egyik legfontosabb mozgatórugó és nagyon törékeny is egyben. Ezért a változatos edzések, a 

folyamatkontroll és kommunikáció, valamint a reális célok kitűzése kiemelkedően fontos. (A motiváció kifejtése 

óriási téma...ez, most nem fér ide..) A versenyzői karrier, mint a tavaszi cseresznyefa virágzása, szépséget adhat 

egy teljes sportkarriernek, sőt egy egész életnek. Minden pillanat a múltban tűnik el, és nem mindegy mit visz 

magával. Elviheti a tehetségünket is, és akár az egész életünk boldogságát is. Ugyanakkor, a pillanat olyan 

lehetőségeket is rejt magában, ami a ma virágaiból a jövő legszebb terméseit hozhatja. Vigyázzunk minden 

pillanatra, mert értékes!  Osu! sensei Agócs Tibor Nagykáta, 2013. december 


