
 I. Az evezés alapelvei, a szokásostól eltérő szemléletmódban 

Az evezés egy régi erősen tradíció alapú sportág. Ennek következménye, hogy nagyon sok benne a rossz 

elméleti alapokon nyugvó, de mélyen belegyökerezett elméleti és gyakorlati elem. 

Ennek a megértéséhez vissza kell menni a legelejére… 

Az embereknek már akkor közlekedni kellett a vízen, amikor a fizika törvényeit még csak tapasztalták, de 

annak elméletéről fogalmuk sem volt. Már akkor ráedződtek erre, amikor az edzés elméletek még 

csírájukban sem léteztek. Ismerjük be, hogy ezt a tevékenységet, ezek ellenére, nagyon eredményesen 

csinálták. A vízen való haladáshoz, a közegellenállást kellett legyőzniük. Ehhez a víz közegellenállását 

használták fel, az egyszerű emelők elvén működő eszköz, a lapát segítségével. Ez az alapfelállás 

természetesen, azóta sem változott. Ma is ez történik a kajakok és kenuk esetében. Ez a hajtási megoldás 

lekorlátozta a hajók méretét. A nagy áttörést az hozta, amikor a lapátot, mint emelőt, már nem kézben 

tartották, hanem rögzítették valamilyen módon a hajótesthez. Ekkor már a lapátok mérete és a hajók 

mérete is sokkal nagyobb lehetett, mivel az evezősöknek így már nem kellett a lapátok súlyát tartani. Lásd 

gályák. Később a nagy evezős hajók eltűntek a vizekről, de ez a hajtási megoldás megmaradt kistestű hajók, 

csónakok esetében is. A következő nagy változás akkor történt, amikor ezeket a hajókat már nem csak 

személyek vagy különböző árucikkek szállításra használták, hanem szórakozásra is, aminek az egyik formája 

a versenyzés volt. Ekkor már teljesen más követelményeknek kellett a hajóknak megfelelniük és 

fejlesztésük ebbe az irányba haladt tovább. Ekkor kezdtek keveredni a tudomány aktuális eredményei a 

korábbi tapasztalatokkal. A versenyek tétjei egyre nagyobbak és nagyobbak lettek és elindult „az élet halál 

harc”, hogy ki tud egy adott távot rövidebb idő alatt megtenni, illetve a többiek előtt a célba érni. 

Vagyis elkezdődött az evezős sport története.  

Ennek két fő vonulata van. Az egyik az egyre gyorsabb, jobb paraméterű hajók, és egyéb technikai eszközök 

előállítása. A másik az egyre jobb paraméterű versenyzők előállítása,(Sajnos szó szerint) illetve ennek a 

kettőnek az eredményes kapcsolatba hozása. Megszülettek az új, különböző elméleti alapokon nyugvó, 

evezős technikák és edzési módszerek. 

A hajók szélességének csökkentése csak akkor vált lehetségessé, amikor kitalálták a villákat, vagyis az 

evezők kapcsolódási pontját a hajótesten kívülre helyezték, ezzel lehetővé téve a hosszú lapátok és 

keskeny hajók használatát.  A lapátok és villák méretei tapasztalati úton alakultak ki, ez azt jelenti, hogy 

ezeknek a méreteknek elméleti alapja nem volt és azóta sincs. Vagyis, senki sem tudja megmondani, hogy 

azok az értékek mért pont akkorák, amekkorák. 

A másik nagy változás a guruló ülések feltalálása volt. Ez tette lehetővé, hogy az evezős ne csak a kéz és a 

derék, hanem a láb izmait is használhassa, a hajó hajtásához. A guruló ülés használatának a másik 

következménye az lett, hogy az evezősök tömege is elkezdett mozogni a hajóhoz képest.(Ezt a jelenséget az 

evezős elméletek azóta sem nagyon tudják kezelni.) Ezzel nagy teret engedve a különböző evezős technikák 

kialakulásának, mivel a több változó sokkal nagyobb variációs lehetőséget engedélyez. 

Tehát itt is az történt, ami annyi más helyen, hogy először az elmélet a gyakorlatot próbálta megérteni, 

megmagyarázni, több-kevesebb sikerrel, majd ez alapján a gyakorlatot átalakítani, több-kevesebb sikerrel. 

 



Az evezés történetét, és a kapcsolódó elméleteket Szabó Károly, Az evezés edzéselmélete és módszertana 

című könyvéből is megismerhetjük. Ez egy nagyon gondos, alapos munkával megírt könyv. Nagyon 

pontosan mutatja be az evezés történetét, fejlődését. Az interneten bárki számára elérhető.  

Az író szavai „Remélem, hogy ennek a szakkönyvnek az ismeretanyaga segítségére lesz a hazai szakirodalmi 

tevékenységnek”, tehát nem bánja, ha az általa leírtakat más is felhasználja, illetve hivatkozik rá. Mivel ezt 

találtam ebben a témában a legújabb leg átfogóbban megírt könyvnek, én is ennek a könyv 

megállapításaiból indulok ki. Persze a könyv megírása óta egyes dolgok változtak, de tapasztalataim szerint, 

a használt alapelvek és a szemléletmód nem változott. 

A tudományos megközelítés általában azt jelenti, hogy logikus kérdésekre megpróbálunk logikus válaszokat 

keresni. Tehát nem fogadhatunk el olyan válaszokat, hogy ezt már régen is így csinálták. X Y olimpiai bajnok 

is ezt csinálta, mivel lehet, hogy nem azért, hanem annak ellenére lett olimpiai bajnok. Ezzel a módszerrel 

olimpiai és világbajnokokat nevelt. Egyáltalán nem biztos, hogy ez most, vagy más körülmények között is 

sikerülne neki. stb. 

Kezdjük a legelején: 

- Miért azok a lapát és a villaméretek amik, és mi történik akkor, ha én ezeket megváltoztatom? 

- Ha olyan fontos a hajók, lapátok pontos beállítása, akkor mért csak kis változásokat kell alkalmazni, 

nagy változások esetén is: toló szél-hátszél, könnyűsúlyú női skif- normálsúlyú férfi négypár? A 

belkar 2 cm-es változtatása, nem éri el az 1%-os áttételváltozást! Egyébként fényképekkel 

bizonyítható, hogy nem egy nemzetközi szintű versenyző jobb és bal kezének lapátfogása között is 

van minimum 2-cm különbség, amit észre sem vesznek. 

- Mi történik valójában a lapátokkal a vízben, vagyis igaz a hidrólift elmélet vagy nem? 

- Röviden, milyen fizikai alaptörvények és hogyan befolyásolják az evezést? 

- Stb. 

Tehát először fel kell tenni a kérdéseket aztán megkeresni rájuk a logikus válaszokat. Különben nem 

képzelhető el korszerű eredményes evezés elmélet. A felmerülő kérdések hatalomból való lesöprése, 

illetve tudomásul nem vétele, nem hiszem, hogy nagyban segítené az eredményességet, az élet bármilyen 

területről van is szó. 
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