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Man in
the Water

Ember  a vízben

Szerző / author
Reményi Diána

Az olimpiák történetében eddig kizárólag 
világháborúk idején töröltek el játéko-
kat. 1916, 1940 és 1944 után 2020-ban egy 
világjárvány akasztotta meg a világ leg-
jobb sportolóit a felkészülésben. És bár 
ez alkalommal „csupán” elhalasztották 
a megmérettetést, a versenyzők számára 
ez aligha jelent vigaszt, főképp akkor, ha 
reális esélyük lett volna az aranyérem-
re. Miből építkezhet ilyenkor egy megtor-
panásra kényszerített kajakos, aki eve-
zőcsapásokban és négyéves ciklusokban 
számolja az időt? Interjú Kopasz Bálinttal, 
egy megingathatatlan és győzelemre éhes 
világ- és Európa-bajnokkal.

Interview with Bálint Kopasz 
Kopasz Bálint-interjú

In the history of the Olympics, the Games 
have only ever been cancelled during World 
Wars. After 1916, 1940 and 1944, in 2020, it 
was a pandemic that halted the prepara-
tions of the world’s top athletes. And al-
though now the Games have “merely” been 
postponed, it is little consolation for the 
contestants, especially if they would have 
had a realistic chance of winning the gold 
medal. What can a kayak titan, who meas-
ures the passage of time in paddle strokes 
and 4-year cycles, do when forced to stop 
short? interview with Bálint Kopasz, an un-
wavering world and European champion, 
who is hungry for victory. Fo
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Mi volt az első gondolatod, amikor 
véglegessé vált a Nemzetközi Olim-
piai Bizottság döntése?
A felkészülés kellős közepén voltam, 
túl egy nagyon kemény téli alapozá-
son és egy meleg égövi táboron, ami-
kor áprilisban bejelentették, hogy 
elmarad az olimpia. Ettől függetle-
nül mi tartottuk magunkat az eredeti 
tervhez, csak a körülmények változ-
tak: a további edzőtáborok karantén-
táborok lettek.
Voltak összeomlásaid a felkészü-
lés során?
Nem voltak. Fiatal vagyok, tele len-
dülettel és energiával. Nem szabad, 
hogy túl nagy jelentőséget tulajdo-
nítsak egy évnek. Inkább arra gon-
doltam, hogy mi az, amiben előnyöm-
re válik plusz egy év: ilyen például a 
gyógytorna, ami egy új elem a felké-
szülésemben.
Ezek szerint lehet ugyanazon a lán-
gon égni egy elhalasztott olimpia 
árnyékában?
Az mindenesetre nem volt opció, 
hogy hetekre vagy hónapokra leáll-
jak. Nyilván szomorú voltam, mert 
nagyon jó formában éreztem magam 
idén is, akárcsak tavaly, amikor egy 
versenyen kívül mindet megnyer-
tem, ahol elindultam. Az edzőmmel 
hittünk abban, hogy én lehetek az az 
1000 méteres versenyző, aki hosszú 
évtizedek után aranyat tudna nyer-
ni ebben a számban. Utoljára ez Hesz 
Mihálynak sikerült 1968-ban.
Az augusztusi országos bajnoksá-
gon kikaptál Varga Ádámtól. Po-
fon volt ez a vereség?
Arra mindenképpen jó volt, hogy lás-
suk, mennyire fontos gyakorolni a 
versenyszituációt. De igazából nem 
lepett meg. Ádám nagyon sok edző-
versenyen elindult idén, ahol a ma-
gyar versenyzők java mind ott volt, 
én viszont nem, mert ezt a döntést 
hoztuk az edzőmmel. Láttuk, mert 
nem lehetett nem észrevenni, hogy 

Ádám nagyon jól megy, és éreztem, 
hogy benne van a pakliban egy na-
gyon szoros verseny.

Jövőre viszont minden versenyen 
elindulok, aminek lesz tétje, mert 
szoknom kell a helyzetet, és mivel én 
egyedül készülök csapattársak nél-
kül, edzésen nem tudom ezt gyako-
rolni. Egyébként meg motivál, hogy 
hosszú évek után az itthoni mezőny-
ben is megszorongat valaki.
Mennyire törsz össze és hogyan épí-
ted fel magad egy-egy rosszabb 
szereplés után?
Nem szokásom összeomlani. Ha ve-
reség van, átgondolom, hol csúszott 
be hiba a felkészülés során – edzés-
ben, étkezésben, táplálékkiegészí-
tő-időzítésben –, és ha abban nem 
találok hibát, és általában nem szok-
tam, akkor megyek tovább és edzek 
ugyanúgy, várva a következő megmé-
rettetést. Ez most is bejött.
Nem is akárhogy, a szeptemberi 
világkupán már remekeltél, 500 
méteren nyertél, 1000-en második 
lettél. Soha nem inogsz meg az el-
végzett munkáddal kapcsolatban?
Nem, mert megbízom az edzőmben, 
és mert mindent a sportnak és a cé-
lomnak rendelek alá. Ha valaki nem 
tud utólag szemrehányást tenni ma-
gának, tiszta lelkiismerettel könnyebb 
továbblépni egy kudarc után.
Főleg, ha a fizikum mellett a men-
tális rész is ennyire rendben van, 
mint nálad. Ebben is kapsz szak-
mai segítséged?
Nem járok pszichológushoz, sosem 
éreztem szükségét. Stabil verseny-
zőnek születtem, a problémákat pe-
dig egyedül is el tudom rendezni a fe-
jemben. Erős vagyok fejben, ez talán 
azért is van, mert tisztában vagyok 
azzal, mennyire tehetséges vagyok.
Hiszel az élsport tisztaságában?
Igen, mert magamból indulok ki, és 
én tisztán érem el az eredményeimet. 
Hiszek abban, hogy ha valaki igazán 

tehetséges, és hajlandó mögé tenni 
rengeteg munkát, az kiváltja a tiltott 
szerek használatát. Én a magam ré-
széről tudomást sem szeretnék ven-
ni a sport mocskos oldaláról.
Ilyen szempontból jobb, hogy el-
szeparáltan edzel, nem?
Igen, ez biztos, de nem csak emi-
att. Néha persze jó lenne, ha tud-
nék szólni valakihez, de mivel kilen-
céves korom óta egyedül készülök 
az édesanyámmal, én ebben a faj-
ta magányban szocializálódtam, és 
jobb ez így. A legtöbben erre nem 
lennének képesek.

A holtpontok általában a monoton 
alapozási időszakban érnek el. Nekem 
a zene az, ami sokat segít, főleg a kon-
diedzések alatt. Ilyenkor maximum-
ra veszem a hangerőt, üvölt a diszkó-
zene, feszülnek az izmok, bizsereg az 
agyam, és olyan hormonok szabadul-
nak fel, amik segítenek megtalálni az 
örömöt a szenvedésben.
Ha őszinték akarunk lenni, van-
nak olyan pillanatok, amikor egy 
sportoló nagyon utálja az edzőjét. 
Nálad erre nehezebb rákérdezni, 
hiszen édesanyádról van szó.
Anya elég kemény edzéseket írt ösz-
sze az elmúlt hosszú években, és hát, 
igen… sokszor megkérdőjeleződött 
bennem, hogy muszáj nekem ennyire 
keményen és sokat edzenem? Ami-
kor ezerrel pörög a szívem és annyi-
ra fent van a pulzusom, hogy majd’ 
elájulok, olyankor azért szoktam át-
kozni magam körül mindenkit. De 
ez természetes, az élsport világa na-
gyon kemény.
Mi a legnagyobb lemondás, amit 
nap mint nap meg kell hoznod a 
siker érdekében?
Most, 23 évesen talán a kapcsolatot 
emelném ki. Nem is az, hogy nem en-
gedhetek meg magamnak egy pár-
kapcsolatot, de nem tudnék olyan 
sűrűn találkozni azzal, akit szeretek. 
Ez nagy lemondás.
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What was your first thought when 
the decision of the International 
Olympic Committee was finalized?
I was right in the middle of my prepa-
rations. When it was announced in 
April that the Olympic Games would 
be cancelled, I had already finished 
an extremely hard basic training in 
winter and a training camp in a warm 
climate. Regardless, we stuck to the 
original plan, only the circumstanc-
es changed: additional training camps 
became quarantine camps.
Did you have any meltdowns dur-
ing preparation?
No, I didn’t. I’m young, brimming with 
vigor and energy. I must not attach 
too much importance to a single year. 
Rather, I thought about how an extra 
year would benefit me, for example 
physiotherapy, which is a new ele-
ment in my preparations.
Does that mean it’s possible to burn 
with the same intensity in the sha-
dow of the postponed Olympics?
In any case, stopping for weeks or 
even months wasn’t an option. I was 
obviously sad, because I felt I was in 
a very good shape this year as well, 
just like last year when I had won 
every competition I had entered ex-
cept one. My coach and I believed 
that I could be the first Hungarian to 
win the gold medal in the 1,000-me-
ter race since 1968, when Mihály Hesz 
succeeded.
You lost to Ádám Varga during the 
national championship in August. 
Was that defeat a slap in the face?
It definitely helped to see the impor-
tance of practicing competitive s i-
tuations. But it didn’t really surprise 
me. Ádám entered a lot of training 
competitions this year which were 
attended by most of the Hungarian 
kayakers but not me, as we decided 
against it with my coach. We could 
see, as it was impossible not to, that 
Ádám was doing very well, and I felt 

that a tight race is within the realm 
of possibility. Next year I’m going to 
enter every single high-stake race be-
cause I have to get used to these situ-
ations, and since I train alone without 
teammates, I can’t do that otherwise. 
On the other hand, it is motivating to 
be challenged by a Hungarian kayak-
er after so many years. 
How much does a bad performance 
break you, and how do you rebuild 
yourself?
I don’t usually break. If I’m defeat-
ed, I think over whether I might have 
made a mistake while preparing for 
the race – concerning my training, 
meals, the timing of my nutritional 
supplement –, and if I don’t find a 
mistake, and I usually don’t, I go on 
and continue training just like be-
fore, waiting for the next challenge. 
It worked this time, too.
And it worked rather well: you did 
a great job at the World Cup in Sep-
tember, you won in the 500-meter, 
and finished second in the 1,000-me-
ter race. Do you ever waver about 
the work you do?
No because I trust my coach, and I put 
sport and my goal before everything. 
If you cannot reprimand yourself in 
retrospect, it is easier to move for-
ward after a failure with a clear con-
science.
Especially if someone is doing as 
great as you, not only physically, 
but also mentally. Do you have pro-
fessional help with this, too?
I don’t have a therapist, I’ve never felt 
the need for it. I was born as a steady 
sportsman, and I can handle my prob-
lems alone in my head. I’m mentally 
strong, perhaps because I’m aware 
of how talented I really am.
Do you believe in clean profession-
al sport?
I do, because I can speak from my 
own experience, and I achieve my 
results in a clean manner. I honest-

ly believe that if somebody has real 
talent and is willing to put a tremen-
dous amount of effort into it, then us-
ing illegal substances is not necessary. 
As for me, I would rather ignore the 
dirty sides of sport.
In that sense, it’s better that you 
train separately, isn’t it?
Yes, that’s for sure, but there are oth-
er reasons too. Sometimes it would, 
of course, be nice to have somebody 
to talk to, but I’ve been training alone 
with my mother since I was 9, and I 
was raised in this kind of solitude, 
so it’s better that way. Most people 
wouldn’t be able to do it.

I usually hit bottom during monot-
onous basic training sessions. Music 
helps a lot, especially during work-
outs. I turn the volume up, blasting 
disco music from the stereo, my mus-
cles tense, my brain tingles and hor-
mones are released that help me find 
joy in suffering.
To be honest, there are times when 
athletes hate their coaches. It is 
more difficult to ask you about this 
because we are talking about your 
mother.
My mum put together rather hard 
training schedules in these past long 
years, and well, yes… there were many 
times I questioned whether I real-
ly had to train so hard and so much. 
When my heart beats a thousand and 
my heart rate is so high that I’m on 
the verge of passing out, I do tend to 
curse everybody around me. But this 
is only natural, the world of profes-
sional sport is very tough.
What is the biggest sacrifice you 
need to make every day to suc-
ceed?
Now, at age 23, I would say relation-
ships. I wouldn’t say that I cannot 
afford to be in a serious relation-
ship, but I would not often be able 
to meet the person I love. This is a 
big sacrifice.
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És ha jönne egy mindent elsöprő sze-
relem, képes lennél lemondani róla?
Ezen azért nem tudok még csak el-
gondolkozni sem, mert az én vilá-
gomba egyszerűen nem tud becsöp-
penni, a küszöböt sem tudja átlépni 
a szerelem. És ez nem könnyű, mert 
a fiúkban 14-15 évesen azért megfo-
galmazódik a gondolat, hogy jó len-
ne egy barátnő, vagy legalább némi 
időt tölteni egy lánnyal. De én reg-
gel hétkor kelek, eszem, edzek, pi-
henek, edzek, eszem, alszom. Most, 

hogy pihenő van, szoktam telefonoz-
ni, de a felkészülés közben alig, egy-
részt mert időm sincs, másrészt meg 
nem akarom, hogy bármi elvonja a 
figyelmem. Legfeljebb az étrendet 
ellenőrzöm a Google Calendarban, 
hogy mit írt a dietetikus.
Manapság pedig ugye bőven elég egy 
telefon ahhoz, hogy ezerfelé osztód-
jon a fókusz.
A figyelmet nemcsak a versenyen 
kell egy helyre össszpontosítani, ha-
nem az egész felkészülés idejére. Ha 
azon gondolkozom, hogy hú, láttam 
az Instagramon egy szép lányt, ír-
jak-e neki valamit, azzal már nem 
oda koncentrálok, ahova kellene. 
De egy családi viszály vagy igazá-

ból bármi könnyen kizökkentheti 
az embert, és az nagyon nem jó. A 
versenyen ez pedig duplán igaz: ott 
aztán mindent ki kell kapcsolni ma-
gad körül, és csak egy dologra, a fel-
adatra koncentrálni.
Ha már egyedüllét. Te hogyan keze-
led a rajt előtti pillanatokban átélt, 
semmihez sem fogható magányt?
Amikor a szám előtt vízre rakjuk a hajót, 
onnantól megszűnik a kapcsolat. A rajt 
pillanatáig, 20–25 percig teljesen egye-
dül vagyok a világomban. Az ellenfelek 

a vízen, csúnyán nézzük egymást, úgy 
keringünk egymás körül, mint a cápák, 
olyankor már nem köszöngetünk. Ez 
nem a legjobb érzés, érzem a magányt. 
De azért nem nyom agyon. Ahogy kö-
zeledik a rajt, pont annyira emelkedik 
az adrenalinszintem, ami még pozitívan 
befolyásolja a teljesítményemet.
Milyen külső hatás kell neked a tö-
kéletes versenyhangulat eléréséhez? 
Gondolok arra, hogy mostanában 
a legtöbb sportverseny szurkolók 
nélkül zajlik, ami elég lehangoló.
Nem érdekel, ki ül a lelátón, és há-
nyan vannak. A rajt pillanatában és a 
versenyszám alatt teljesen kikapcso-
lok, semmit nem érzékelek és hallok 
a külvilágból. Minden elhalványul.

Tökéletesen ugyanazt a teljesítményt 
tudod nyújtani, ha egy lélek nincs 
a környéken az ellenfeleken kívül, 
mint amikor egy tömött lelátónyi 
magyar szurkoló skandálja a neved?
Csak a versenyzőknek kell ott len-
niük. Sem a lelátó, sem az időjárás, 
sem más külső körülmény nem be-
folyásolhat.
Minden valamirevaló élsportoló 
egója az egeket verdesi, főleg egyéni 
sportágakban. Saját bevallásod sze-
rint te mennyire vagy egocentrikus?

Nem eléggé, nálam inkább az van, 
hogy túl szerény vagyok. Például ha 
egy versenyen ajándékosztás van, 
biztos, hogy magam elé engedek 
mindenkit, és én megyek oda utol-
sónak a díjamért.
A célvonalnál viszont nem szo-
kásod magad elé engedni a töb-
bieket.
Ezért is fekszik nekem az 1000 mé-
ter és a síkvizi versenyzés, mert ott 
nincs kontakt. Egy hosszútávú ver-
senyen, például 5000 méteren elin-
dítanak negyven versenyzőt, a for-
dulókban pedig állandó a verekedés. 
Nekem ehhez nem fűlik a fogam: 
én magamra koncentrálva szere-
tek küzdeni.

Nem szokásom összeomlani. Ha vereség van, átgondolom, hol 
csúszott be hiba a felkészülés során – edzésben, étkezésben, 

táplálékkiegészítő-időzítésben –, és ha abban nem találok hibát,  
és általában nem szoktam, akkor megyek tovább és edzek ugyanúgy, 

várva a következő megmérettetést. Ez most is bejött.
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And if you ever found all-consum-
ing love, could you give it up?
I cannot even consider this because love 
simply can’t fall into my world or even 
into my universe. And this isn't easy, 
because boys usually start thinking of 
having a girlfriend, or at least spending 
time with girls at the age of 14-15. But I 
get up at 7 a.m., I eat, train, rest, train, 
eat, and sleep. Now that there is a rest 
period, I check my phone, but during 
training I rarely do it. On the one hand 
because I don’t really have time for it, 

and on the other hand, I don’t want any-
thing to distract me. At most, I check 
what the dietitian has written about 
my diet in Google Calendar.
Nowadays a phone is quite enough 
to split our focus.
I should focus my attention in one di-
rection not only during competitions, 
but throughout the preparations as 
well. If I’m thinking that “wow, I saw a 
pretty girl on Instagram, should I write 
to her?”, then I’m not concentrating on 
what I should. But family problems or 
actually anything else could throw me 
off, which is really not good. And this 
is especially true during competitions: 
you have to cut everything off and only 
focus on a single thing, the task ahead.

Talking about solitude. How do you 
handle the unparalleled loneliness 
you must feel moments before the 
start of a race?
The second we put the boat on water 
before the race I lose every connec-
tion. Until the competition begins, I 
am completely alone in my world for 
20-25 minutes. My opponents are on 
the water as well, we give each oth-
er the evil eye, and we circle one an-
other like sharks, we no longer greet 
each other then. This isn’t the best 

feeling, and I do become lonely. But 
it doesn’t crush me. As the beginning 
of the race approaches, my adrena-
line goes up just enough to positively 
affect my performance.
What outside influences do you 
need to be in the perfect mind-
set for a race?  I mean, these days 
during most sport events there are 
no spectators, which is pretty de-
pressing.
I don’t care who or how many are in 
the audience. The moment the race 
commences and during the entire 
competition I cut everything off, I 
neither sense nor hear anything from 
the outside world. Everything fades 
into the background.

Can you give exactly the same per-
formance when there isn’t a single  
soul around except for your oppo-
nents and when throngs of Hun-
garian fans are chanting your 
name from the stands?
Only the kayakers have to be there. 
Neither the stands, nor the weather 
or any other outside circumstance 
should influence me.
Every decent professional sports-
man has an ego that could bare-
ly fit into a grand stadium, espe-

cially in individual events. How 
egocentric do you consider your-
self to be?
I’m not egocentric enough, I rather 
tend to be too humble. For example 
when we receive gifts during a race, 
I let everyone else go before me, I’m 
the last to get my reward.
But you are not in the habit of letting 
others overtake you at the finish line.
That’s why I’m good at the 1,000-me-
ter and flatwater races, as there is no 
contact. In a long-distance race, such 
as 5,000-meter events, about forty 
kayakers compete, and there is con-
stant fighting at every turn. I don’t 
have the taste for it: I like fighting by 
concentrating on myself. 

I don’t usually break. If I’m defeated, I think over whether I might have made 
a mistake while preparing for the race – concerning my training, meals, 

the timing of my nutritional supplement –, and if I don’t find a mistake, and I 
usually don’t, I go on and continue training just like before, waiting for the 

next challenge. It worked this time, too.


