
Az evezéssel kapcsolatos mítoszok és a valóság. II. 

 

I.  

A közfelfogásba, a szakirodalomba mélyen beleivódott az a hiedelem, miszerint 

azért nem szabad visszakocsizáskor a vízhez érnie a lapátnak, mert az fékezi a 

hajót. Például Szabó Károly írja könyvében:  „A tollakat tisztán kell a víz fölött 

vezetni, minden csúsztatás, hullámheggyel való érintkezés ellenállást okoz és 

gátolja a hajó futását.” 

Hát akkor nézzünk egy kis fizikát. Egy testet csak és kizárólag a rá ható erők 

tudják gyorsítani vagy lassítani. Tehát, egy evezős csak úgy képes a hajóját akár 

gyorsítani, akár lassítani, ha erőt fejt ki rá. Ennek egyik lehetséges módja, ha a 

lapátot, mint egyszerű emelőt használja. Az egyszerű emelő elvéből adódik, 

hogyha erőt akarok kifejteni vele, szükség van ellenerőre. Az áthúzás esetén ezt 

az ellenerőt a lapáttollra ható közegellenállás biztosítja. Ha kiveszem a lapátot a 

vízből, gyakorlatilag nem tudok erőt kifejteni vele a hajóra, mert a levegőnek 

túl kicsi ehhez a közegellenállása. 

Most mindenkinek ajánlok egy kísérletet: üljön egy hajóba, gyorsítsa fel, fogja 

meg két ujjal az egyik lapátot, majd vízszintes pozícióban érintse a vízhez, 

vagyis „sikáljon”. Meglepődve fogja tapasztalni, hogy a lapát megtartásához 

szinte alig kell erőt kifejtenie. Viszont ha nem fejt ki erőt a lapátnyélre, fékezni 

sem tudja a hajót. Második kísérlet: a felgyorsított hajót próbálja meg 

függőleges tollakkal valóban fékezni. Ehhez vagy erősen kell markolni a lapát 

nyelet, vagy a lapát ki fog ugrani a vízből. 

Nézzünk egy játékot, amit már sokan kipróbáltunk több, kevesebb sikerrel egy 

sóderes vízparton. Igen, ez a kacsázás. Ehhez keresni kell egy megfelelően lapos 

követ és úgy dobni megfelelő szögben a vízre, hogy az minél többet pattanjon a 

vízen. Mi köze ennek az evezéshez? 

Nézzük megint a fizikát. A vízmolekulák elmozdításához erő kell, amivel 

szemben a vízmolekulák ugyanakkora ellenerőt fejtenek ki. Ez az erő képes 

megváltoztatni a kő alakjától függően, annak mozgását. 



Ugyanez történik a lapátok esetében is. Mivel a lapát hátoldala is domború, 

ráadásul úgy vannak beállítva, hogy rá fusson a vízre, ezért elsősorban felhajtó 

erő keletkezik rajta és csak nagyon minimális a hajó sebességére ható 

komponens. Ha valaki valóban fékezni akarja a hajóját, például, hogy ne 

menjen neki valaminek, javaslom, forgassa be és markolja meg erősen a 

lapátját, hogy valóban tudjon fékező erőt generálni. 

Tehát, nemcsak teljesen felesleges minden áron arra törekedni, hogy ne érjen a 

lapát tolla a vízhez, hanem sok szempontból kifejezetten káros. Hogy miért, ez 

már a következő rész témája. 

 

II.  

Egy jó evezős lapátja nem ér a vízhez, vagy másként fogalmazva, az a jó evezős, 

akinek a lapátja nem ér a vízhez a visszakocsizáskor. 

„A technikai minimumvizsgán nem felel meg az az evezős, aki az alapvető technikai elemeket nem 

képes koordináltan végrehajtani. 

Ilyenek: 

• A lapátokat folyamatosan a vízen csúsztatva („sikálva”) evez.” 
 

Miért is kell ezért egy kezdőt megbuktatni, különösen, ha az egyensúly 

szempontjából legkényesebb hajóban, a szkiffben ül? 

Vizsgáljuk meg a hajó egyensúlyba tartásának fizikáját: 

Egy tárgy akkor nem billen el, ha a súlypontja nem esik kívül az alátámasztásán. 

Nézzünk egy kötéltáncost. Neki aztán igazán keskeny alátámasztási pontja van, 

mégis, ha nagyon finoman korrigálja a súlypontját, a kötélen tud maradni és 

még sétálni is tud rajta. Sokkal könnyebb helyzetben van, ha egy hosszú rudat 

tarthat a kezében az egyensúlyozáshoz, de ekkor már valószínűleg nem 

világszenzáció a mutatványa. 

Térjünk vissza egy szkiffhez, az egyszerűség kedvéért, mert itt csak egy ember 

mozgását kell vizsgálni. Az alátámasztás itt is meglehetősen keskeny, ezért álló 

helyzetben az egyensúlyba tartáshoz szükség van a lapátok segítségére. 

Lapátok segítsége nélkül egy álló hajót csak nagy ügyességgel, gyakorlással 

lehet, egy kis időre, egyensúlyba tartani. Hasonlóan a kerékpárhoz, egy 

bizonyos sebesség már nagyban tudja segíteni az egyensúly megőrzését. A 



kerékpáros nem mozog a kerékpárhoz képest, így sokkal könnyebb a 

súlypontját korrigálnia. Egy evezősnek ezt a korrekciót úgy kell végrehajtania, 

hogy közben a tömegét is mozgatnia kell a hajóban, ami lényegesen nehezebb 

feladat. Az előre mozgása közben súlypontját nemcsak középen kell tartania, 

hanem azzal korrigálnia is kell a külső tényezőket, mint például a hullámokat. Ez 

nemcsak hogy nehéz feladat, hanem nagy hullámok esetén kivitelezhetetlen. A 

kötéltáncoshoz hasonlóan azonban segítségül hívhatja a lapátokat, és nem csak 

álló helyzetben az egyensúlyának megtartása érdekében. A kötéltáncossal 

ellentétben viszont nemcsak a lapát tömegét használhatja, hanem a tollra ható 

felhajtó erőt is, amihez viszont kell a lapát-víz kapcsolat. Mint korábban láttuk, 

ez nem fékezi a hajót és nagyban segíti szükség esetén a stabilizálását. 

Maradjunk a szkiff példánál, ami a hajók közül a leglabilisabb és egyébként a 

minimum vizsgát is ebben kell letenni. Itt az evezősnek minden időpillanatban 

saját magának kell biztosítani az egyensúlyt, nem számíthat sem a társa 

ügyességére, sem annak stabilizáló tömegére. Ebből következően is nagy luxus, 

nem igénybe venni a lapátok nyújtotta lehetőségeket, még az élversenyzők 

esetében is, ha billen a hajó és ez akadályozza a precíz vízfogást. A rossz 

vízfogás viszont valóban lassítja a hajót. 

Az áthúzás alatt általában nincs probléma, mert a lapát-víz kapcsolat biztosítja a 

stabilitást. A gond akkor van, amikor nincsenek a lapátok a vízben. Az ideális az, 

ha az evezős a kötéltáncoshoz hasonlóan, a súlypontja korrigálásával tudja 

kiküszöbölni a hajó jobbra vagy balra billenését, de csak akkor, ha ez nem jár 

feleslegesen nagy erőfeszítéssel, billenéssel, vagyis ha nem megy a többi 

mozgásrész rovására, vagy a lazuló, pihenő fázis rovására.  

Tehát, legjobb megoldás, ha közel visszük a lapát tollát a vízhez, hogy akár kis 

billenést is finoman tudjunk korrigálni a lapáttal, ha ez szükséges. 

Természetesen ezt csak akkor tudjuk megcsinálni, ha megtanultuk és készség 

szinten begyakoroltuk. Sok nemzetközi szinten sikeres versenyző videó 

felvételén látható, hogy milyen közel viszik a lapát tollát a vízhez és a lapát éle 

is csak 2-3 cm-re van a víztől a vízfogás előtt. Valószínűleg ez nem véletlen. 

Nézzük mit is okoz, ha túlzott mértékben törekszik egy versenyző arra, hogy ne 

érjen a vízhez a lapátja: 



Általában túl magasan viszi a lapátját és így még a nagy billenést is elsősorban 

csak testével próbálja korrigálni, ami nem hatékony és nagyban rontja a 

biztonságérzetét. Rosszabb esetben elveszti a biztonságérzetét, ezáltal görcsös 

lesz a hullámos vízen. Ez gyakoribb, mint gondolnánk. Nézzük meg, hogy nagy 

nemzetközi versenyeken is mennyire borítja a papírformát, az erősen hullámzó 

víz. A versenyzők nagy része egyszerűen nem tudja maximálisan beleadni az 

erejét a húzásba, egyensúlyi problémák miatt. Egyébként ez az egyik oka, hogy 

ergón jól teljesítő versenyző nem eredményes a vízen, ez főleg szkiffben 

szembetűnő. 

Ha valaki nem érzi magát biztonságban, egyszerűen nem meri megcsinálni a jó 

mozgást. Például a vízfogás előtti részt vagy lerövidíti - nem mer előredőlni -, 

vagy átrohanja. Sajnos nagyon sok félelem okozta torz mozgást figyelhetünk 

meg a vizeken. Tehát, először a helyes alapmozgást kell begyakorolni akár 

„sikálva” is, csak aztán arra törekedni, hogy a lapát csak szükség esetén érjen a 

vízhez. Persze, hogy mi a helyes alapmozgás, az sem egy kis témakör. 
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