
Az evezéssel kapcsolatos mítoszok és a valóság. I. 

 

Az emberi közösségek fontos jellemzője a kialakult értékrendszerük, hitviláguk. 

Mivel a hit nem igényel feltétlenül logikus magyarázatot, valóságtartalmuk 

finoman szólva is változó. Régen a különböző hiedelmek mítoszok formájában 

terjedtek. Manapság ezeket inkább városi legendáknak hívjuk, amik vagy 

igazak, vagy nem. Hát akkor nézzük… 

I.  A lapátok beállítása. 

A 11.  Evezős Magazin nagy terjedelemben foglalkozik a hajók, lapátok beállítási 

szokásaival, hangsúlyozva ennek időigényességét, fontosságát, megszólaltatva 

edzőt, versenyzőt. 

Csepregi Gábor kiváló evezős nyilatkozta: 

„Skull evezésnél fontos, hogy a két oldalnak, ugyan olyan legyen a beállítása, 

így hatékonyabban lehet hajtani a hajót. 

Honnan tudod, hogy jól sikerült a beállítás? 

Már egyből az első csapástól érzem, ha nem azonos a két lapát beállítása.” 

Ez nagyon szépen hangzik, de mi a valóság? 

Van fénykép, amin kiválóan látszik, hogy verseny közben Gábor legalább 3 cm-

rel beljebb fogja a lapátot a jobb kezével, mint a ballal, amit ezek szerint észre 

sem vesz. Mivel az erőátadás szempontjából, az erő támadáspontja számít, ez 

gyakorlatban azt jelenti, mintha a bal lapátján például 88 cm–es belső kar, a 

jobb lapátján 85 cm-es belső kar lenne állítva. Ez a különbség gyakorlatilag 

lefedi a lapátoknál szokásosan alkalmazott állítási tartományt. Nem tudom, 

hogy mit szólna Gábor, ha azt mondanák neki, hogy ilyen beállítással kell 

eveznie. Pedig ebben az esetben csak mind a két lapátot a végénél kellene 

megfognia, hogy ne változzon semmi. 

Természetesen manapság már nem nehéz olyan fotókat, videókat találni, ahol 

nemzetközi szinten evező versenyzők nem egyformán fogják a lapátokat, tehát 

gyakorlatilag különböző belső karokkal eveznek. Ennek egyik lehetséges oka, 

hogy az ember sem teljesen szimmetrikus. Jobbkezesség, balkezesség. 



Eljutottunk egy fontos kérdéshez. Miért is kell egy valamit magára adó 

versenyzőnek lehetőleg minden vízre szállás előtt precízen belső kart állítani? 

Azért, hogy ideálisan illessze a lapátokat, vagyis az áthúzás erejét a 

körülményekhez. Ami függ attól, hogy milyen a neme, fizikai ereje, milyen 

típusú hajóban evez, illetve milyenek az időjárási körülmények. Mint tudjuk, az 

időjárási körülmények meglehetősen gyorsan tudnak változni, ezt még a 

szakemberek (meteorológusok) sem tudják pontosan megjósolni, pedig nekik 

még a menetiránnyal sem kell kalkulálniuk. De semmi probléma, mert a 2 cm-

es belsőkar változtatás nem éri el a 1%-os áttételváltozást. Tehát ez az ártani 

nem használ kategória. Mint korábbiakban láttuk ez gyakorlatilag a szokásos 

lapátfogás hibahatárain belül van.  

Mit is állítunk ilyenkor tulajdonképpen? Az általános felfogás szerint az 

áthúzáshoz szükséges erőt. Vagyis minél kisebb a belső kar, annál nehezebb 

áthúzni a lapátot, minél nagyobb annál könnyebb. Ezzel a gondolatmenettel 

csak az a probléma, hogy a lapátnyélre kifejtett erő nagysága csak és kizárólag 

az evezőstől függ, semmi köze a lapátbeállításához. Viszont, mivel az ember 

nagyon jól tud különbséget érzékelni, így a lapát beállítás kis változását is képes 

észlelni, és ezt az érzést értelmezheti így is, különösen, ha ezt tanították neki. 

A valóság az, hogyha jelentéktelen mértékben is, de izom sebességet állítunk. 

Az erőváltozás érzése meg abból az egyszerű tényből fakad, hogy minél 

lassabban mozog egy izom, annál nagyobb erőt képes kifejteni. Tehát, ha 

csökkentem a belső kart ugyanolyan körülmények között nagyobb erővel 

tudom húzni a lapátot. Viszont az izmoknak csak egy bizonyos 

sebességtartományában optimális a munkavégzése. Ez a jelenség nagy jól 

megfigyelhető kerékpárversenyzők esetében. Ők viszonylag állandó 

lábsebességgel tekernek, és ezt a nagy variációs lehetőségű sebességváltójuk 

teszi lehetővé. Az evezőshajók tulajdonképpen a sebességváltó nélküli 

kerékpárokra hasonlítanak, amiket legyártottak egy feladatra és a többi már az 

emberek teljesítményén és nem az apró állítgatásokon múlik. Szerencsére az 

emberek rendkívül hatékonyan, rugalmasan tudnak alkalmazkodni a 

legkülönbözőbb körülményekhez is. 

II. A hajók beállítása. 

Régen a hajókat kiváló mesteremberek kézi munkával egyedileg, saját 

elképzeléseik szerint, a kor által korlátozott anyagokból, technológiával, 



gyártották. Így egy jó paraméterű hajó elkészítése, beállítása meglehetősen 

nagy ügyességet igényelt. Ezek a hajók és szerelvényeik messze nem voltak 

olyan stabil paraméterűek, mint a jelenleg gyártottak és így állandó 

javítgatásra, korrekcióra szorultak. Gondoljunk a bőrmandzsettás lapátok és a 

régi tulipánok kapcsolatára. 

Szerencsére a mai hajók már nagyon jó anyagokból, precíz technológiával, nagy 

pontossággal vannak legyártva. Tehát, ha egyszer be vannak állítva, normál 

használat esetén nem változtatják a paramétereiket. A hajómat 10 éve vettem, 

és akkor beállítottam. Azóta pár éve ellenőriztem egyszer, de semmi probléma 

nem volt vele, pedig nem keveset használom és nem kevés versenyre lett 

szállítva. Hogyha nem megy az evezés, magamban keresem a hibát és nem a 

hajóbeállításban. Tapasztalataim szerint a sokfajta hajóban való evezés, az 

evezős technika csiszolása nagyon sokat tud javítani a hajók beállítási 

problémáin. 

Tehát vegyük át még egyszer. Adva van egy hajótest, ami nem változtatja a 

formáját, adva van egy villa, ami szintén meglehetősen stabilnak mondható, 

mivel el kell viselnie az evezéskor rá ható erőket. Az elég furcsa szállítási 

módszer, ha ennél nagyobb erőhatások érik. Tehát, mi az a paraméter, ami úgy 

meg tud változni, hogy több órás újraállítást igényel?  

Nézzük egyes versenyzők kedvenc, rendkívül időigényes elfoglaltságát, a 

tulipánok tengelyének tökéletes függőlegesbe állítását. Mint tudjuk, a 

tökéleteset megközelíteni lehet, elérni viszont szinte soha, tehát ez a játék 

akármilyen hosszú ideig játszható. Ehhez először tökéletesen vízszintesbe kell 

állítani a hajót és aztán beállítani a tengelyek tökéletes függőlegességét. 

Miután egy edzésen nem úgy ment az evezés, ahogy szerették volna, ennek 

egyetlen oka lehet a rossz hajóbeállítás. Tehát, állítsuk újra a hajót. Jön a hajó 

vízszintbeállítása, ami biztos, hogy nem úgy fog sikerülni, mint előző 

alkalommal és már is kiderül, hogy rosszul állnak a tengelyek, amiket újra lehet 

állítgatni és örömmel nyugtázni, hogy mégsem bennünk van a hiba, hanem a 

hajóbeállításban. Abba már senki sem gondol bele, hogy a hajók gyakorlatilag 

soha nincsenek tökéletesen vízszintes helyzetben a vízen, és teljesen mindegy, 

hogy a tökéletesen beállított, vagy a nem tökéletesen beállított függőlegeshez 

képest billenek el. Ha ez a beállítási paraméter tényleg ennyire fontos lenne, 

akkor hullámos vízen nem lehetne evezni. 



De nézzünk egy életből vett példát. Két versenyző, akik napokat voltak képesek 

eltölteni azzal, hogy tökélyre vigyék a hajójuk finom beállítását - ami nélkül 

természetesen képtelenség jó eredményeket elérni a versenyeken - gondoltak 

egy nagyot és a finom állítgatások helyett drasztikusan megváltoztatták a 

hajójuk beállítását. Ezzel a beállítással először még az is nagy eredmény volt, 

hogy egyáltalán tudtak evezni és nem borultak be.  De mi is volt ez a 

változtatás? A két lapátot egy nagyra cserélték, aminek hatására a teljes 

mozgásukat újra kellett koordinálniuk, illeszteniük az új hajóbeállításhoz. Ezt 

pár hét alatt olyan sikeresen megoldották, hogy a versenyeken olyan jól 

szerepeltek, hogy még a VB-re is kijutottak KS nyolcasban. Természetesen ez az 

átlagon felüli alkalmazkodni tudás képessége sem akadályozza meg őket abban, 

hogy csak és kizárólag abban a hajóban érezzék igazán jól magukat, amit 

röviddel előtte napokig állítgattak. 

Természetesen a többi sportágban sincs ez másként. Sok bokszoló csak akkor 

képes jó teljesítményre, ha a szokásos koreográfiával lép be a ringbe. A 

teniszezők közt is vannak olyanok, akik egy két rossz ütés után földhöz csapják 

az ütőjüket vagy rohannak egy másikért, mert természetesen nem velük, 

hanem az ütő húrozásával van a probléma. Király Gábor kiváló kapusunk 

komfort érzetét is nagyban növelte, hogyha a kedvenc mackónadrágjában 

védett. Még az is lehet, hogy pszichés okok miatt, egy másik gatyában rosszabb 

teljesítményt nyújtott volna. De szerencsére még senki szerint sem az a jó 

eszköz a magyar futball fellendítéséhez, hogy kötelezővé tegyék, hogy minden 

kapus mackónadrágban védjen a jobb teljesítmény elérése érdekében. 

Természetesen szerintem is mindenki vigyázzon a hajójára, tartsa tisztán, 

rendszeresen ellenőrizze, hogy nem sérült-e valahol, nem lazultak-e ki a 

csavarok, rendben vannak-e a szerelvények stb. Baj csak akkor van, ha valaki a 

vártnál rosszabb eredmények esetén, nem magában, az edzésmódszerekben 

keresi a hibát, hanem a hajó jobb beállításában látja a megoldást. 
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