
II. Az evezőstechnika és az edzésmódszerek fejlődése 

Kezdjük itt is a legelején. Már az állatvilágban is igaz, hogy csak az lehet eredményes, aki a környezet, az 

életmód, követelményeinek megfelelő, fizikai paraméterekkel, mozgáskultúrával és pszichés képességekkel 

rendelkezik. Az alkalmazkodó képességet az biztosítja, hogy születéskor csak az alaptulajdonságok adottak, 

de ezek a környezeti hatások következményeként a legkülönbözőbb irányba képesek alakulni. Például: 

hegedűművész, súlyemelő, énekes, balett táncos, hogy szélsőséges példákat említsek. A szervezet 

rugalmas alkalmazkodóképességét az is biztosítja, hogy ha egy erős ingersor hatására valamilyen irányba 

extrémen megváltozott, az ingersor elmaradása esetén visszafejlődik, hogy egy más ingersor hatására, más 

irányba is képes legyen változni. Ennek kellemetlen következménye, hogy egy kemény munkával elért 

állapot fenntartásához is kemény munka szükséges. Tehát szervezetünk mindég az őt ért ingersorokra vagy 

azok elmaradására reagál. Általánosabban megfogalmazva. Szervezetünk folyamatosan, a mindenkori 

környezeti hatásokra reagál, az szerint változik, ha akarjuk, ha nem. 

Térjünk vissza az evezéshez. Régen az evezés célja főleg közlekedési, árú szállítási feladatok megoldása 

volt. Ha bár a világ számos részén jelenleg is az. Ebben az esetben az „evezősök” megtanulták, a sok év 

alatt kialakult, arra a környezetre jellemző mozgásformát és fizikailag a szükséges mértékben erre 

ráerősödtek.  

Aztán kialakult a versenysport. Ezzel alapjaiban változott meg minden. Itt a cél, hogy az evezést a 

versenyző, a többieknél jobban csinálja, mert ez határozza meg az értékét. Tehát itt nem az számít, hogy 

abszolút értelemben milyen erős vagy technikás valaki hanem, hogy a többiek elé tud kerülni, vagy sem. A 

verseny nem csak a versenyzők között folyik, hanem az edzők, az egyesületek és az országok között is. 

Tehát kialakultak a különböző érdek viszonyok, amik meghatározzák a rendszer működését. 

És mint a fejlődés elengedhetetlen része, megkezdődőt az elméleti alapok megteremtése. Nem csak a 

versenyzők, hanem a különböző elméletek is versenyeznek. Mivel az evezés a társadalom szerves része, itt 

is mindig az adott kor kultúrája, értékrendszere, viselkedésformái dominálnak. 

A versenyző eredményességét, a technikai tudás, a fizikai, pszichikai képességeinek kombinációja határozza 

meg. Eljutottunk az egyik fő kérdéshez: 

Milyen edzésmódszerekkel lehet a versenyzőt minél jobb fizikai és pszichikai állapotba hozni, és a jó 

mozgásformákat a motoros memóriájába vésni. Ezek sokszor egymásnak ellentmondó követelmények. A 

versenyző arra a technikára erősödik rá, amit csinál, tehát először a jó technikát kell kialakítani, aztán erre 

ráerősíteni. Szerencsére az ember rugalmasan tud változni, így a már meglévő technika is változtatható. Egy új 

mozgássor megtanulása egy csomó sportban alapkövetelmény. 

Tehát adott az edző, élet halál ura, és pontosan megmondja, hogy mit is kell csinálni…  

Először volt az úgynevezett ortodox technika 12 szabálya. Ez ellen Fairbrain nevű híres angol edző 

eredményes küzdelmet folytatott és új szabályokat fektetett le, ezzel megteremtve a modern evezést. 

Machán Tibor Európa-bajnok evezős, majd nemzetközi sikereket elért edző kifejtette „Ne tanítsunk 

testmozgást” 

Hiram Conibear  USA egy nagyon eredményes edző: 

A kar gyors mozdulattal előre a szabadítás után, a test és a kocsi gyors mozdulattal félútig, majd 

fokozatosan lassítva a vízfogásig. A vízfogás „puha” de határozott és utána építi fel maximális erőre. 



Karl Adam, Németország szintén nagyon sikeres edző: 

Ölből lassan kijönni (Hagyni, hogy a hajó alád fusson) óvatosan kezdeni a kocsizást és az előrekocsizás 

utolsó szakaszában gyorsítani (húzd magad a lábtartóhoz) gyors vízfogás. 

A különböző sikeres elméletek ellentmondásait Nilsen úr zseniálisan oldotta fel: 

Mi az IMS ?  A „Nemzetközi Modern Stílus” bármely olyan edző alkalmazza, aki a közös tudást a versenyzői 

fizikális és technikai képességeihez igazítva használja fel. Több mint száz éves. 

Én nem hiszem, hogy bár ki, ezt a „Nemzetközi Modern Stílust” ennél semmitmondóbban meg tudná 

határozni. 

Szerintem a fizika, a biomechanika, a pszichológia illetve az agyműködés alaptörvényei alapján lehet 

kialakítani, a hatékony evezős technikát. Tehát meg kell vizsgálni, hogy melyik kijelentések vannak 

összhangban, és melyikek ellentmondásban az alaptörvényekkel. 

Terjedelmi okok miatt, most csak egy- két dolgot említenék meg gondolat ébresztőnek. 

- Fizika. A hajót nem csak az evezőkre kifejtet erővel lehet gyorsítani, lassítani, hanem az evezősök 

tömegének mozgatásával is. Ez magas csapásszámon így is úgy is megtörténik, csak a minőség nem 

mindegy. Ezt a jelenséget egyik elmélet sem veszi figyelembe. Ezért mindegyik szögekben 

gondolkodik, a dinamika helyett. 

- Biomechanika. Az evezés több mint 400 izom, különböző erejű, dinamikájú együttműködése. Tehát 

nem elég főleg a kéz, láb, törzs erejére koncentrálni, sokkal nagyobb hangsúlyt kéne fektetni, az 

együttműködés helyes beidegzésére. A törzs és a kar izmaival is ki lehet nagy erőt fejteni. A láb 

bevonásának nem az volt a lényege, hogy a lábbal nagy erőt lehet kifejteni, hanem használatával a 

többi izomnak több ideje van a regenerálódásra egy csapás alatt. Egyébként a hiedelmekkel 

ellentétben a törzs izmaival nagyobb munkát lehet végezni, mint lábbal. 

- Pszichológia. Alapkérdések. A jelen korunkban milyen arányban lehet diktatórikus, illetve liberális 

módszereket használni? Mi a hatékonyabb, ha az edző hajtja kemény kézzel, széles skálájú 

követelményrendszerekkel a versenyzőket, vagy eléri, hogy elsősorban önmagukat hajtsák? 

- Az agy működése. Azt hogy valójában hogyan is működik, az agyunk azt csak mostanában kezdik 

felfedezni. Ezeket az eredményeket sem ártana figyelembe venni.  

-  

Az edzésmódszerek tekintetében is meglehetősen heterogén a helyzet. 

Steven Fairbrairn: „A megtett mérföldektől lesz valaki bajnok” 

Ez az a mondat, ami úgy beleivódott az evezés kultúrájába, hogy nagyon sokan a mai napig nem tudnak 

szabadulni tőle. A sok megtett mérföld az égvilágon semmire sem garancia. Kancsal Tibornak egy 

eredményes öttusázónak tulajdonítják azt a mondást miszerint „Nem a mennyiség, hanem az intenzitás 

öl”. Tehát nem a megtett mérföldek számától, hanem a megtett mérföldek helyesen megválasztott 

intenzitásától lesz valaki bajnok, természetesen, ha ez megfelelő technikával párosul. 

Nagyon nagy távokat csak viszonylagosan alacsony intenzitással lehet megtenni, és a szervezet mindég 

az őt ért terhelésekhez alkalmazkodik. Viszont a versenytáv 2000 méter igen intenzív terhelés. 

Szabó Károly írja könyvében: 



„Karl Adam természetesen a technikával is foglalkozott. Önmagáról azt mondta, hogy soha nem volt 

evezős, atletizált, így nem kötötték az evezős sportban megrögzött konvenciók.” 

Egy evezőse sikerére reagált a szakma: „Milyen jó lenne, ha ez a rendkívül tehetséges Klaus von Fersen 

igazi egyesületben és kvalifikált edzőnél dolgozhatna” 

Adam vezette be az evezésbe az intervall edzést, a szuperkompenzációt és a súlyzóedzések rendszeres 

alkalmazását. 

Mi volt a sikerei titka? Más ingersornak tette ki a versenyzők szervezetét, mint a többiek. Az általa 

kitalált technikának az alapelvei, szerintem még a többiekhez képest is hibásak. Ez nem csoda, hisz soha 

nem evezett. 

A magas szinten sportoló evezősöket, az különbözteti meg, más sportágakban sikeresektől, (szerencsés 

estben), hogy az ő szervezetük az evezésre van optimalizálva. 

Itt jön be a mit mivel és hogyan erősítünk kérdése. Ezt is hosszan lehetne elemezni, ezért itt is csak két 

alapdolgot említek. 

- Az igaz, hogy súlyzókkal nagyon, hatékonyan, látványosan, lehet izmokat fejleszteni, de nem az 

evezésre optimalizálva, sem mennyiségileg, sem minőségileg, sem mozgástartományilag. 

A másik megoldás az ergo. Ez nagyságrendekkel jobb, mint a súlyzózás, mivel a segítségével végezhető 

speciális terhelések, sokkal közelebb állnak az evezéshez. Egészen addig, míg nem versenyzésre 

használják, pontosabban még nincs nagy tétje a versenyzésnek. Ha nagy a tét, a versenyzők 

rákényszerülnek, hogy erre optimalizálják a mozgásukat és ekkor már jelentkeznek, az ergozás és az 

evezés közti különbségek. A versenyzőknek ekkor már két sportágnak kell megfelelniük, ami jóval 

nehezebb, mint egynek.  Ha megnézzük az interneten fellelhető videókat, még az elit versenyzők is 

másként mozognak a hajóban, mint az ergon, még egymáshoz képest is. Minél népszerűbb lesz az ergo 

versenyzés, a nem evezősök körében, annál kevesebbszer fognak evezősök nyerni, mivel a többieknek 

nem kel az evezéssel bajlódniuk. 

 

Egy evezős versenyző csak akkor fog nyerni egy versenyen, ha a többieknél rövidebb idő alatt teszi 

meg a versenytávot. Teljesen mindegy, hányszor tudja felhúzni a súlyzót, milyen gyorsan fut, hogy 

jobb időt húz a többieknél ergón vagy rosszabbat. 
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