
Egy korszerű evezéselmélet kidolgozásának alapelvei 

(Első rész) 

Az evezés egy régi, elsősorban hagyományok által meghatározott sportág. 

Korszerűsítését az egyes elemeinek a kórfüggő megváltoztatása jelenti, nem az 

evezés rendszerszintű újra gondolását a jelenkor lehetőségei és ismeretanyaga 

alapján. A jelenlegi evezéshez kapcsolódóan keverednek a régebben kialakult 

hitvilágok, a jelenlegi tudományos eredményekkel és a korszerű hajógyártási 

technológiák következményeivel. Nem utolsó sorban a gazdasági érdekekkel. 

Bármilyen elméletet csak világosan megfogalmazott alapelvekre lehet 

felépíteni. Az evezést három szinten kell kezelni, vagyis három szintre kell 

bontani.  

Fizikai szint. 

Egy hajónak, mint minden más testnek, a mozgásállapotát csak a rá ható erők 

eredője változtathatja meg, semmi más. Ezen a szinten a hajó mozgásállapota 

csak a fizika törvényeinek van alárendelve, semmi másnak. Ebből következően 

ezen a szinten nem befolyásolják az evezősök érzelmei. 

Biomechanikai szint. 

Az evezősök ezen a szinten kapcsolódnak közvetlenül a hajóhoz. Másként 

fogalmazva a testük izomzata segítségével kifejtett erő hatására változik meg a 

hajó mozgásállapota. Ez a szint tartalmazza az evezős szervezetének komplex 

működési egységét, a motoros memóriában tárolt programokkal együtt. A 

motoros memóriában tárolódnak azok a mozgásprogramok, amik már nem 

igényelnek közvetlen tudatos kontrolt. Hétköznapibb megfogalmazásban, ez a 

megtanult és begyakorolt evezőstechnika. 

Pszichológiai szint. 

Ez az evezés legösszetettebb, legbonyolultabb, legnehezebben definiálható, 

ennek következtében legnehezebben kezelhető szintje. Minden ember minden 

cselekedetét, ha úgy tetszik mozgássorát, valamilyen külső vagy belső 

motiváció következtében hajtja végre. Mindenki valamilyen, rendszerit külső, 

motiváció következtében kezd el evezni. Hosszú ideig viszont csak akkor fog 



evezni, ha erre valamilyen okból kifolyólag belső motivációt érez. A belső 

motivációját viszont nagyban befolyásolják a külső körülmények. Ezen a szinten 

meghatározóak az érzelmek.  Az emberek az érzelmeiket bármire kivetíthetik, 

bármit okolhatnak azért, ha valami nincs összhangban az elvárásaikkal. Lehet az 

sporteszköz vagy bármilyen más külső körülmény. Fontos leszögezni, hogy a 

mozgástanulás elsősorban pszichológiai folyamat, mint ahogy a versenyzés és a 

versenyzésre való felkészülés is. Az emberek leggyakoribb motivációja 

valamilyen kitűzött cél elérése, ami sikerélményt biztosít számukra, még kis 

célok elérése esetében is. 

Az evezés ennek a három szintnek a komplex egysége, de rendkívül fontos, 

hogy az egyes jelenségeket a megfelelő szinten értelmezzük, egyébként téves 

következtetésekre lehet jutni. 

Egy evezős hajó az előzőleg leírt szinteken vizsgálva. 

Fizikai szint. 

A hajó azon tulajdonságai, amik a közegellenállást befolyásolják, illetve a ráható 

erők elviselését lehetővé teszik. Megfelelő kapcsolatot biztosít a lapát és a 

hajótest között. 

Biomechanikai szint. 

Ez a szint biztosítja, az evezős illeszkedését a hajóhoz, hogy minél jobb 

hatásfokkal tudja hajtani azt. Az evezőshajók sok-sok év tapasztalatai alapján 

nyerték el a jelenlegi formájukat. A jelenleg használt különböző gyártmányú 

versenyhajók között alapvető különbségek nincsenek. Az állítási lehetőségeik 

között maximum a lábtartó állításának van valódi gyakorlati jelentősége. 

Tudom, hogy ez nagyon merész kijelentésnek tűnik, ezért vizsgáljuk meg ezt a 

kérdést részletesebben. A kulcs az emberi test hihetetlen 

alkalmazkodóképessége a legkülönbözőbb terhelésekhez, mozgásformákhoz. 

Ennek következtében jöttek létre a legkülönbözőbb sportágak. Az emberek 

sokkal flexibilisebbek annál, hogy fizikai szempontból valódi előnyt vagy 

hátrányt jelentenének például a lapátok pár centis állítgatásai. Sok evezős 

számára nem jelent gondot, hogy váltott evezésben és pár evezésben is jó 

teljesítményt nyújtson, pedig a kétfajta „hajóbeállítás” meglehetősen 

különböző. Nem a hajóbeállítás változtatgatásával kellene megpróbálni 



korrigálni a rosszul, rugalmatlanul beidegzett technika okozta problémákat.  A 

hajók jelenlegi formáját elsősorban gazdasági érdekek alakítják.  Például: 

hatásfok szempontjából semmi különbség nincs az között, hogy egy hajóban 

négy csavarral rögzített cipő van beépítve vagy az evezős cipője szíjjal van 

rögzítve a lábtartóhoz. Viszont a beépített cipő sokkal elegánsabb és persze 

drágább is. Ezzel elérkeztünk a következő szinthez. 

Pszichológiai szint. 

A hajógyártás esetében pontosan ugyan az történik, mint az élet bármely más 

területén. A gyártók el akarják adni a termékeiket, tehát újabb és újabb 

változtatásokkal, fejlesztésekkel állnak elő, amiknek aztán vagy van gyakorlati 

haszna vagy nincs. Viszont mindenki szívesebben ül bele egy legújabb 

fejlesztésű szép és persze drága hajóba, mint egy régi kopottba. Az viszont 

egyáltalán nem biztos, hogy gyorsabban is fog haladni benne. Ebben az esetben 

is igaz az a mondás, hogy nem elé drága játékot venni a gyereknek, hanem meg 

is kell tudni tanítani, játszani. 

Evezni, versenyezni bármilyen versenyhajóba meg lehet tanulni, az evezni tudás 

hiányát vagy rossz minőségét a legjobb versenyhajó sem tudja pótolni. 

Csúcsminőségű versenyhajónak csak akkor van tényleges jelentősége, ha 

valakinek csak ez a hátránya a nemzetközi élvonallal szemben. Teljesen 

mindegy, hogy valaki 20 másodperccel vagy 22másodperccel kap ki. Ha 

valakinek rugalmasan van beidegezve a technikája, akkor rövid idő alatt tud 

váltani a különböző hajók között, mindenféle teljesítménycsökkenés nélkül. Az 

emberek jogosítványa sem egy autótípusra szól. A gazdaság szereplőinek a 

legfőbb érdeke az, hogy el tudják hitetni az emberekkel, hogy a jó eredmények 

kulcsa a legújabb fejlesztésű hajókban rejlik. A gyártókon és az eladókon kívül 

mindenki másnak az, az érdeke, hogy ez a kérdés is a valódi súlyának 

megfelelően legyen kezelve, természetesen nem elhanyagolva a különböző 

pszichés hatások figyelembevételét, ebben az esetben sem. 

Egy evezős az előző szemléletmódban. 

Fizikai szint. 

Szüksége van egy evezős hajóra. E nélkül senki sem képes evezni. 

Biomechanikai szint.  



 Az evezőst az különbözteti meg minden más embertől, hogy a motoros 

memóriája tartalmaz olyan mozgásprogramokat, amik segítségével végre tudja 

hajtani az evezéshez szükséges összetett mozgások sorozatát. Ezek a 

programok különböző ingerek hatására vésődnek be, amik a tanulás és a 

tapasztalás folyamatainak hatására keletkeznek. A tanulás esetében a tudatos 

mozgáskialakítás a cél. Ehhez viszont pontosan kell tudnia az oktatónak, hogy 

mit akar megtanítani, az oktatottnak meg, hogy mit akar megtanulni. Ha 

valakinek főleg tapasztalás által alakulnak ki az evezéshez szüksége 

mozgásprogramjai az nagyon messze lesz az optimálistól. Lásd a régi 

úgynevezett vadevezősöket, akik gyakorlatilag maguktól tanultak meg evezni. 

Jó példa erre az ergózás közben látható mozgásformák széles skálája, pedig az 

ergózás az evezésnél sokkal egyszerűbb mozgásforma. 

Az evezős élsportolókat az különbözteti meg más sportágak élsportolóitól, hogy 

biológiailag és pszichológiailag a szervezetüket az evezésre próbálják 

optimalizálni. Az hogy valaki általánosságban erős és állóképes az kevés. Egy 

tízpróbázó sohasem fogja tudni felvenni a versenyt bármelyik számának az 

elitjével, mert azok szervezete arra az egy sportágra optimalizálódott, 

ellentétben a tízpróbázóval, akinek tízre. Azért fognak az evezősök egyre 

rosszabb eredményeket elérni az ergó világbajnokságokon, mert a többieknek 

nem kell az evezéssel bíbelődniük. 

Egy evezős arra a technikára fog ráerősödni, amit csinál, függetlenül attól, hogy 

az optimális vagy nem. 

Pszichológiai szint. 

Az evezős attól fogva és addig evezős, amíg van valamilyen motivációja, hogy 

beüljön egy evezős hajóba és evezzen. Ez a motiváció nagyon széles skálán 

mozoghat, és időszakosan rendszerint változik. Gond akkor van, amikor a külső 

motiváció és a belső motiváció között nagy a különbség. Például, az edző belső 

motivációja sokkal nagyobb, hogy a versenyzője nagy sikereket érjen el, mint a 

versenyzőben lévő belső motiváció. Általában ez az edző és versenyző közötti 

konfliktusok leggyakoribb oka. Egy vak embert sem célszerű átkísérni a zebrán, 

ha éppen nem akar átmenni, csak azért mert valakinek éppen jótékonykodni 

van kedve. Másik véglet, amikor valakinek van motivációja evezni, de nem azon 



a szinten, ami jelenleg preferált, vagy nem olyan korú, hogy a jövő reménysége 

lehessen.  

Az emberek csak akkor tartózkodnak huzamosabb ideig egy adott helyen, ha 

ott többé-kevésbé jól érzik magukat. Ha egy közösségben túl nagy a fluktuáció, 

akkor sokan huzamosabb ideig valamilyen oknál fogva nem érzik jól magukat. 

Az evezés tömegbázisát csak akkor lehet növelni, ha annak megteremtődnek az 

elsősorban pszichés feltételei. Az első és legfontosabb kérdés, hogy miért 

hagyják abba az evezést az emberek, amikor az evezés egész életen át 

folytatható tevékenység? Természetesen ez egy nagyon összetett problémakör, 

kezelhető és kezelhetetlen elemekkel, de valószínűleg nagyon sok a kezelhető 

elem is, csak fel kéne ismerni őket.  

Hogyan és kik válhatnak evezőssé? 

Elvileg nagyon sokan válhatnának, gyakorlatilag nagyon kevesen válnak. 

Miért is? 

Hogy valaki evezős lehessen, először is meg kell tanulnia evezni. Ehhez jelenleg 

nincsenek hatékony, hivatalosan támogatott, különböző korosztályoknál 

alkalmazható oktatási módszerek.  

A jelenlegi evezésoktatás elsősorban versenyzői siker centrikus. Mindegy, hogy 

milyen technikával, csak nyerjen valaki, sajnos ez igaz bármilyen korosztályban. 

Az evezés az erő, az állóképesség, a technika optimális kombinációja, bármilyen 

szinten evez is valaki. Az erő és állóképesség túlhangsúlyozásával csak időleges 

sikereket lehet elérni, mivel azok fejlesztésének is megvannak a korlátai. Ha a 

technikás versenyzők megerősödnek, ők fognak nyerni, ha az erős versenyzők 

nem tanulnak meg jól, vagyis hatékony technikával evezni és már nem tudnak 

jelentősen erősödni. Feltéve persze, ha a válogatási szempontok nem 

alapjaiban erőfüggőek. A hatékony evezés alapfeltétele, hogy valaki képes 

legyen megfelelően lazulni evezés közben. A súlyzózás viszont merevít. Ez 

különösen az alapban kötött izomzatú versenyzők esetében káros. Viszont 

egyszerűbb mindenkitől ugyan azt az egységesített edzésmunkát megkövetelni. 

Az ergo versenyzés szempontjából teljesen mindegy, hogy valaki milyen 

mozgásformában képes nagy erőt kifejteni. Ebből következően evezős szemmel 

igencsak furcsának látszó mozgással is sokan képesek, jó eredményeket elérni. 

Sok nemzetközi szinten evező versenyző teljesen más mozgással ergozik mint 



evez. Viszont az evezősnek elsősorban az evezésre kéne ráerősödnie, vagyis az 

evezéshez szükséges mozgásformában kéne, hogy képes legyen az optimális 

erőkifejtésre. Az viszont tény, hogy az edzőknek az ergon a legkényelmesebb 

tesztelni a versenyzőiket. Ez viszont alapvetően arra lenne ideális, hogy az 

evezősök között megtalálják a legtehetségesebb lehetséges ergo versenyzőket, 

akik majd esetleg nagyszerű eredményeket érhetnek el az ergo 

világbajnokságokon és az olimpián, majd ha esetleg olimpiai szám lesz.  

A magyar evezésben uralkodó szemléletmódot még nem sikerült a jelenkor 

valóságával szinkronizálni. A mai modern korunkra legjellemzőbb az időhiány, 

sajnos már a gyerekek esetében is. Nem véletlenül komoly probléma az iskolai 

túlterheltség, ami a rosszul összeállított tananyag, az elavult 

követelményrendszerek és a korszerűtlen oktatási módszerek következménye.  

Tulajdonképpen ugyan ez mondható el sok tekintetben az evezés esetében is.  

Néhány fontos, figyelembe veendő szempont: 

Az evezés csak akkor lesz tömegsport, ha széles rétegek igényeit felismeri és 

ezen igények kielégítésében, versenyben tud maradni a többi sportággal. 

Nagyszámú versenyző csak akkor lesz, ha nem próbálnak mindenkit 

belekényszeríteni a jelenkor körülményei között irreális számú edzésbe. Ehhez 

viszont teljesen más szemléletű edzések kellenének. 

A kisszámú edzés nem a nagyszámú edzések lebutított változata, azt más 

alapelvekre kell építeni.  

A versenyzés, mint kihívás, bárki számára, bármilyen szinten élményt jelenthet, 

de csak akkor, ha ennek kialakult a feltételrendszere, a szubkultúrája.  

A kifejezett él versenyzés alapelveit sem ártana időnként újra gondolni, lásd 

Hosszú Katinka. 

A sok pénz önmagában nem megoldás. Lásd magyar foci. A szubkultúrájából 

következően még az óriási pénzek ellenéri is képes kikapni, egy többségében 

munka mellett focizó, tehát főleg amatőrökből álló csapattól. 

A széles rétegeket kiszolgáló evezés feltételei. 

Fizikai szint. 



Az igényeknek megfelelő hajópark kialakítása. Ez elsősorban nem drága, 

csúcskategóriás hajókat, hanem üzemképes hajókat jelent. Ma már az emberek 

többségénél nem működik, hogy az edzésre nagy nehezen kisajtolt idejük 

jelentős részét a hajók javításával, állítgatásával töltsék. Ehhez viszont újra kéne 

gondolni a hajóbeállítások alapelveit a valós fizikai törvények alapján, lehetőleg 

érzelemmentesen. Az embereknek olyan hajóra van szükségük, amibe 

beleülnek és a lehető legminimálisabb állítgatás után, de inkább anélkül, 

tudnak evezni. Ehhez viszont egységes beállításokra van szükség. Például 

egységes lapát és villabeállításokra. Ezek változtatgatásának egyébként sincs 

különösebb gyakorlati jelentősége, hacsak valakinek nincs extrémen 

különleges, mereven beidegzett mozgása. 

Biomechanikai szint. 

Az emberek nagyon rugalmasan tudnak alkalmazkodni, mozgásformát 

változtatni feltéve, ha megtanultak. Sokkal hatékonyabb, ha az emberek 

alkalmazkodnak egy sztenderd beállításhoz, mint a hajókat állítgatni az 

emberek szinte végtelen variációs lehetőségű mozgásformáihoz. Az 

alkalmazkodásképtelenség egyenlő a rosszul, rugalmatlanul beidegzett 

technikával.  

Pszichológiai szint. 

Itt a legnehezebb megtalálni a helyes arányokat, hogy kiknek és milyen 

arányban érvényesüljenek az érdekei, hasonlóan az élet bármelyik más 

területéhez. Senki sem szereti magát sehol megtűrt személynek érezni. Hiába a 

legmodernebb marketinges eszközök az evezés népszerűsítésére, ha az 

emberek nem találják a helyüket benne. Csak elemezni kéne az okokat, hogy 

akik eveztek miért hagyták abba, annak ellenére, hogy ez egy egész életen át 

folytatható sport. Kizárólag logikai alapon végiggondolni, hogy jelenleg miért 

nem özönlenek az emberek evezni, annak ellenére, hogy egyre többen 

döbbennek rá, hogy milyen fontos a rendszeres testmozgás. Ha nem változnak 

az evezésben tapasztalható beidegződések, szemléletmódok, az eredmények 

sem fognak változni. 

Az alapkérdések: 

Milyen a hatékony evezőstechnika és főleg, hogy miért az a hatékony? 



Milyenek a hatékony oktatási módszerek és miért, bármilyen korosztály 

esetében? 

Milyen edzésmódszerek hatékonyak a különböző szinteken és különböző 

edzésszámok esetén? 

Varga István 
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