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NYEREGBE!
Lon Haldeman 25 nap alatt tette meg bicikl ivel a New Yo rk - Santa Monica - New Yo rk közötti 9300

kilométeres távolságot. Amikor a World Trade Centerb en rendezett sajtófogadáson megkérdezték
tőle, hogy miért szelte át oda-vissza a kontinenst, ezt válaszol ta:
"Mert nem volt se mmi jó a tv-ben. "
Eugen S/oane a IIComplete Book of Bicycl ing" címú könyvében vala mivel több érvet sorol fel
a kerékpározás mel lett, mint a s zűk szavú Haldeman. Nézzük, mire számíthatnak S/oane szerint azok,
akik rendszeres aerob edzést (kerékpározás, futás stb.) folytatnak: öt évvel is tovább él hetnek, mint
az á tl ag; az agy jobb vérellátása következtében tisztá bba n tudnak gondolkodn i (aki szeri nt ez
bada rság, fusson egy kört, és gond olja át még egyszer a do lgotl; jobban tudnak aludni, és általába n
véve nyugod tabbak; e r ősebbek és ellená llóbbak; kisebb az esél yük az érrendszeri megbetegedésekre
(gutaütés; szívroham, maga s vérnyomásl.
Richard Ballantine, a "Richard's Bicycle Book" szerzője, e lsősorban az elidegenedés ellen i küzdelem
fegyverét látja a biciklizésbe n. Hogy miért?
"Azért, mert ez egy o lyan dolog, amit Le magad csi nálsz, nem pedig, amit veled cs iná lnak. Te vagy
az, ak i hajt ja a bringát. Te vagy az, aki kormányoz, s a döntéseket hozza. A levegő bizsergetését is le
magad é rzékeled, s az energia lüktetését is, miközben a ke rekek beleharapnak az .()rszáB útb a.
Az életed életszerúbbé válik."
Végü l, hadd mondjam el én is, mi az, ami a bicajozás t kedvessé teszi a számomra. Most is, mint
annyiszor, egy fran ciaország i sátorozás képe merül fel bennem:
"Nyárvégi csípős hajnal. Nehéz harmattól csi llogó fűszá l ak. Az alacsonyan rétegződő kö dből szel íd
szemű tehenek bámulnak a JuweHózó mellett guggoló kerékpárosra. A duruzsoló forralón elkészült
a hosszú lére eresztett kávé. A ködrétegen át kék lő ég újabb for ró napot ígé r. Ideje szede l őzködni."
A Szerz6
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1.

A TANDEM, ,
AREKUMBENS ES
A TÖBBIEK
Ebben a fejezetben azokat a kerékpártípusokat fogom ismertetni, amelyeknek szerepük lehet
a közlekedés ben, tú rázásban, ili. az o lyan j e ll egű sporttevékenységben, ame ly elsősorban a pi henést,
felüdü lést, nem pedig a régi rekordo k döntögetését szo lgálja. Az utóbbi szempontbó l kissé elnézőbb
voltam a fő ként versenyzésre használt rekumbensekkeJ. Ezekre - jóllehet, nálunk nem sok sza ladgá l
belő lük - azért tértem ki részl etesebben, mert a képes újságok nyú lfa rkny i híreiból az

a benyomásom támadt, hogy szegények a fo ltos nyakorjány egykori szerepét játsszák ide haza.
(Valamelyi k kirá lyró l tartja a fáma, hogy amidőn elébe vezették élete első zsiráf ját, az alábbi meglepő
kijelentésre ragadtatta magát "ilyen állat pedig nincsen!",)
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ALFOLDI KEREKPAR

1. táblázat. Alföldi közlekedésre javasol!
lánckerék-kombinációk III

Ez az elnevezés a kö ve tkező szi non imá kkal egyené rték ű: közh asználatú kerékpár, strapakerékpár,
parasztbicikli, vízvezetékcsó-speciál, túrakerékpár
(ez a hivatalos neve). A felso rolt el nevezések nem

Az eredmén yezett áttétel kb. 65"

á tm érő,

40

hüvelyk

fejezik ki a fogalom lényegét. Azt ti., hogy fóleg sík
terepre vató, váltó nélküli kerékpá rró/ van szó, viszonylag nehéz, olcsón el6állítható vázzal, rossz
utakra tervezett széles, kisnyomású gumikkal, sárvédóvel és konLráva/.

16
20
22
24
26
27
28

Talán ha a strapa szó nem. lenne vulgáris, in kább
a st rapa kerékpár elnevezésnél maradtam volna.
Két jó okom is vo lna er re. Egyrészt egy tizenhét
ki lós, váltó nélküli kerékpárt nem kis fáradságba

kerül felnoszogatni a legkisebb dombra se m. Másrészt valamikor - még a lada ko mb ik elterjedése
elótt - az egysebességes volt a falusi ember teherhordó szamara.
A strapakerékpá r fó elő nye i többéves mostoha
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VAROSI KEREKPAR
Be kell va llanom, ez is olyan elnevezés, amellyel

bán ásmód után domborodnak ki igazán. Tudniillik
bevásárlás közben nyugodtan kint hagyhatjuk az

hiába fordu lna az Olvasó a KERAVILL sza kértő

utcán. Senki sem fog a váltóval szórakozni (hi szen
nincs), s ugyan kin ek jutna eszébe magához szólítani az udvar végében áttele lt, ütött-kopott jószágot. (Nyugaton egyre több tízsebességes tulajdonosa kényszerül arra, hogy a drága Reynolds vázát
ronda s zínű és lestrapáltnak ható festékréteg alá
re jtse, S horpadozott sárvédók felszerelésével tegye kevésbé vonzóvá drága masináját a látszatra
adó tolvaj ok számára.)

személ yzetéhez. Ezért in kább elmondom, hogy én
milyen kerékpárt vásárolnék (vagy inkább állítanék

össze), ha vo lna pénzem és tárolóhelyem egy má sod ik kerékpár számára.
Az én keré kpáromnak kö nnyű uniszex (esetleg
n60 váza lenne, hogy megálláskor kényel mesen le

tu dja m tenni a lábamat a fö ldre, és akkor se kelljen
lekászálódnom a vázról, ha túl magasra si kerü lt
járdaszegélyre akarom feltornászn i az első kereket
(1. áb ra).
Huszonhatos könnyű kereket vá lasztanék, széles, kisnyomású gumikkai, hogy akkor se szálljoJ;l le

Az 1. táblázat [11 olyan lánckerék-kombinációkat mutat be, amelyek mindegyike nagyjából
ugyanazt a 65" körül i áttételt szolgáltatja". A táblázat s zerzője, John S. Allen, ezt az áttételt tart ja
a legideálisabbnak egysebességes kerékpárral közl e ked ő

Az e l ső lánckerék fogszáma

Kerék-

a vesém, ha véletl enü l a
gom.

átlagos biciklista számá ra.

Kőbán ya i

úto n a kad dol-

Köztudott, hogy sehol az országban ni ncsenek roszszabb közutak kerékpározás szempontjából, mint a budapesti kocka köves utcák. Az egyet len nevezetes kivétel,
amelyröl alkalmam volt személyes benyom(ód)ásokat
szerezni, a Gyórtelek é~ Nagyecsed között húzódó, piros-

. Lásd az áttételekröl szóló 3.1. alfejezetet. Ami az angol
huvelyket illeti, 1" = 2,54 cm. Többnyire hüvelykben szokták
megadni a kerékátmérót is. A 27" -es kerékpárnak tehát kb.
27" ~ 686 mm átméróju kereke van.
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1. ábra. Az uniszex vázas Puch Free Spi rit ügyes kompromisszum a túra- és a városi kerékpár között
1 háts6kerékzár; 2 kormányszárra szerelt váltókarok; 3 vízszi ntes Porler-kormány

védelmére te ljesen zárt láncvéd6t használnék,
arnolyan holland stíl usút, amilyen pl. a 2. ábrán
látható nő i kerékpáron va n. Ebbe ugyanis se víz,
se sár nem juthat bele, így a lánc sokkal hosszabb
életű lesz, és karbantartani is alig kell.

sal jelölt "múút" volt, de talán már azt is megjavították
1982 óta.

A 26" (esetleg 24") méretű kerékre azért szavaznék, mert ennek még nem sokkal nagyobb a gördűlé si ellenállása, mint egy 27" vagy egy 28" méretűnek , ezzel szemben a kerékpár valamivel rövidebb, így jobban lehet vele man óverezni, s a kerekek fölött nagyobb hely van a csomagoknak is.
Könnyű, múanyagbó/ készült sárvéd6ket szereInék a kerekek fö lé, elöl sárlappal, hogy ne legyek
nyakig sáros, ha vizes az úttest. A lánc és a ruham

Hátulra masszív csomagtartó kerü lne, el ő re pedig
bevásár/6kosár, ahhoz hasonló, amilyen a 3. ábrán
látható családi biciklin is van.
Kényelmes, jó rugózású matracnyerget és fe lálló
(esetleg variálható) kormányt szereznék be. Az
utóbbit azért, mert felegyenesedve jobban át lehet
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2. ábra. Holland stílusú városi kerékpár (Puch)
1 teljesen zárt láncvéd ő; 2 kabátvédó; 3 háts6kerékzár; 4 háromsebességes kontrás agyváJt6

tekinteni a forgalmat, s az embert is jobban látják
az autósok. (Ha mégis versenykormányom lenne,

leltétlenü l ún. komfortka ros fé ket használnék,
hogy a felsé kormányfogásból is kényelmesen le
hessen múködtetniJ
Háro m- vagy ö tsebességes kontra nélküli agyválróm lenne, mert az ilyen váltó álló helyzetben is
átkapcsolható, így nem kellene szerencsétlenked .
nem újraindulásnál, ha véletlen ül nagy áttétel ben
álltam vo lna meg. Az ilyen váltók esetében ellentétben a láncváltók többségével - a városi
zaj sem nehezíti meg a pontos átkapcso lást. (A fé lautomata Positron láncváltó kivétel ebben a tek intetben, mert a vá ltókarjának ugyanolyan jól érzéM
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1111111111111" IlI lly/I'11I1 vdnrhtk, mint egy agyváltóséIIdk l

2. tábl ázat. Városi közlekedésre javasolt 42/1,
56/1 és 75/1-es áHételek e lő á llítása különböző
lá nckerék-kombinációkkal [1 1

.\ kllltld'1 1" .. v.' tosl rorgalomban elkerülhetetleIlIt i Hyl ,J..lHi Itwg:ll ll:llwk mia tt számúzném elsósorh.ul KI ",/IH'1l ugYJnezért szerelnék

klipszet leg-

Kerék-

111.,1111 . 1 1).11 old dli pedálra. M indig a jobb lábamat
li "oIt\ttl ll' ltgydnis a földre megálláskor, s így újraindi d"" t ·lólI olyan állásba tekerem vissza a bal láIJ.Lt tl IlOI rögzftett pedált, ami lyenbe csak akarom.
A klip'" haszná lata mellett még egy érv szól: a
1I1/10thflg. Nem egy olyan bukásnak voltam szemIdtll l].! (sót némelyiknek szenvedő alanya is), amely
,lllgh.! következett volna be, ha a láb rögzítve lett
vll lnd a pedálhoz. Az ember elmélázik, rám egy egy
huppnnóra, s már le is csúszott a lába a ped ál ról,
FI feneke a nyeregról, rá a vázra. Összeszorított
fogak ka l ped ig ugyebár ne heze n megy az egyensúlyozás. Tapaszta latból mondom.
A 2. táb lázat városi forga lomra ajánl I1J néhány
lánckerék- kombinációt.

átmérő,

Az el ső lánckerék fogszá ma
40 I 42 I 44 I 46 I 48 I 50 I 52
": h~romscbc55ége5 kerékpár .
hátsó lánckerekének fogszáma

hüvelyk
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ban vagy a munkahelyi öltözószekrényben, sót
akár a ruhatári fogason is.
Az elképze lések szerint a zsebbici kli az ingázó
dolgozók közlekedési eszköze volna az otthon és
a vo nat, a vonat és a m etró, végül a metró és a
munka hely között.
Valójában ezek a szép tervek nemigen akarnak
átmenni a gyakorlatba, annak ellenére, hogy már
tö bb kísérlet is tö rtént a zse bbici kli megvalósítására. A megvalósított változatok ugyanis meglehetósen drágák és többnyi re instabilak. Sok típusnál
soká tart, amíg összerakjuk óket. Ha pedig látszólag minden rendben van, akkor rendszerint kisül,
hogy nem is olyan kicsi a zsebb icikl i, mint ahogy
szeretn énk.
A 4..ábra pl. egy, másodpercek alatt összecsukható, de nagyra sikerült változatot mutat be.
A család névadó ja, a Pocket Bicycle (azaz: zsebbi cik lil, vi szon t a drága anyagok (Reynolds 531 csövek) miatt nem számíth at gyors elterjedésre. (Ennek a tömege csu pán 10,5 kg.)
Az idehaza nagy né psze r ű ségnek örvendó kempingkerékpárok inkább a családi bicikfik közé ta rtoznak a maguk 17... 18 kg-jáva l, mintsem a zsebbi-

ZSEBBICIKLI,
CSALÁDI KERÉKPÁR
Sokat foglalkoznak mostanában a modern nagyvárosok csód szélén álló tömegközlekedésével s a
rengeteg gépkocsi kipufogó gázától terhes, egészségtelen levegójével. A zsebbicikli olyan eszköz,
amely a t ervezók elképzel ése szerint egyszerre
vo lna képes enyhíteni mindkét gondon.
Tessék el képzelni egy 16"-es vagy m ég kisebb
kerékátmérójú biciklit, amelyet pillanatok alatt
össze lehet csu kni egy kerekes bevásárl ószatyorhoz hason ló cso maggá úgy, hogya hátsó kerék
fö lé szerelt bevásárl ókosár ebb en az állapotban is
használható marad. Praktiku s, ugye?
A kerékpár t ömege mindössze kb. 9 kg, a terjedelme sem tú l nagy, így kön nyen szállítható metrón vagy bu szon, elfér a gépkocsi csomagtartójá-
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4. ábra. Az összehajtható Bridgestohe Picnica vázán összesen hét darab csuklópontot találunk. A nyilak
az összecsukás módj át szemléltetik. (A nyeregcsö is csuklóval csatlakozik a hajtócsapágyat tartalmazó
alsóvilla - alsócsó együHeshez.) Érdekesség: ez az el ső olyan sorozanermék, amelyet lánc helyen bordás
mű a ny ag szíjjal hajtanak meg

tás, ugratás, ágaskodás stb,}, Hosszabb távon viszont nem valami kényelmes, igaz, nem is túrázásra szánták a tervezói.
Megjegyzem - szerencsével vagy protekcióval
- el lehet cs íp ni idónké nt háromsebességes kempinget is. Egy barátom két ilyen, összecsukható
bringá t szerzett be görögországi körút jára. Úgy
tervezi, hogy az országúton gépkocsival mennek
majd, de a városokat biciklivel jár ják körül.

ciklik csopo rtjába. A kemp ing ugyanis, akár összecsu kható, akár nem, lényegében a lakótelep i kétszobás lakásba kényszerült városi család közlekedési eszköze. Nem is annyi ra a mérete teszi erre
alka lmassá, mint inkább a felépítése. Egy-két mozdu laton mú lik ugyani s, hogy a hatéves Pistike után
az apu ká ja is viszonylag kényelmesen mehessen
rílj líl egy kört. A sajátos mozgási jellemzők miatt
lúl pl lr het vele szórakozni a játszótéren is (faro lta12

,

"

túlságosan nagy ugrások vanna k benne. A kisnyomású (25 ... 30 psil gumik a rossz utakat is e lvise lhetővé teszik.
A Csepelen készült sporlkerékpárok nehezebbek, éppen ezért valamivel merevebbek is a Favoritnál. Álta lában az ötsebességes típust lehet kapni,
de egyszer-egyszer piacra do bnak néhány tízsebességest is. Az SR - 24", SR - 26" és az SR - 28"
áttéte lezését ugyancsak a 48. ábra szemlélteti.
(Megjegyzem, a 48. ábl'án bemutatott áttétrendszerek egy-egy konkrét megvizsgált kerékpárra vonatkoznak. Elképze l hető, hogy az Olvasó tula jdonában l evő bicik li másmilyen racsn ival van felszerelve, így nem árt egy ellenőrzés a 46. ábra szerint.)
Már most fe l szeretném hívni a kísérl etező haj lamú O lvasó figyeimét a 3. táblázatra, amely támpontot ad arra, hogyan tervezzük meg a többsebességes kerékpár áttételskáláját a felhasználási

TURAKEREKPAR,
,
,
SI)ORTKEREKPAR
I I .1

kategória az ún. félverseny· és országúti ver-

s,," ykerékpárokat foglalja magában (5 . ábra). Jel-

]p!'l1z6 jük a hajlított versenykormány és a láncváltó, leggyakrabban 5, 10, il l. 15 sebességgel, de a 3,
<I, 5, 6 vagy 7 hátsó és 1, 2 vagy 3 e l ső lánckerék
m inden kombináció ja e l őfordu l hat. Tek intve, hogy

a könyv tovább i fejezeteiben még szó lesz a túrakerékp ár felszereléséról és karba nta rtásáról, itt
csupán a hazai kereskede lemben kapható három
típu s rövid ismertetésére szorítkozom. (Az örökhajtós pályagépekról - gyakorlati jelen t őség híján egyá ltalán nem is beszélek.)
Itthon - a 3500 ...4000 Ft körü l mozgó feket ep i-

ac i árat is belekalkulálva - sokak szerint a legjobb
vétel a csehszlovák Favorit kerékpár. A nem o lyan

. te rület figyelembevételével. (Lásd 55. old.!

régen még 2400 Ft-ért árusított a laptípus tömege
mindössze 13 kg a tartozékként adott csengőve l ,
pumpával és alumínium sárvédókkel együtt. A sárvédón kívü l alumíni u mötvőzetbó l vannak az abroncsok, a kormány és a kerékagyak kü lsó hüveIyei is. Az acé lkeretes pedálhoz klipszet is adnak.
Va lódi bőrnye regg e l és közepesen nagy nyomású
(60 psi) gumikkal árusítják*. Nagy ritkán a szingós
változatához is hozzá lehet jutni, természetesen
jóval több pénzért.
A Favori t, a meglehetósen szűk áttételtartománya miatt (J. a 48. ábrát), elsősorban könnyű túrákra, sportolásra való. Ha aracsnit kicseré ljük egy, a
Sugárban i dőnként kapható 28 - 24 - 20 - 17 - 14
fogszámú Shimanóra és a váltót egy Huret- re, csomagos túrára is kiváló lesz, bár a váza hajléko-

TEREPJÁRÓ (ATD)
A te repjá ró kerékpárok az utóbb i években jelentek
meg a nyugati, e l sősorban az amerikai piacon. El ső
ránézésre valamiféle noszta lgiaterméknek gondolná őket az ember a csaknem 5,5 cm (2 1/8")
szélességű, egészen kis nyomású (12 ... 15 psi) gumik
miatt. Pedig nem er ról van szó.
Ez a fa jta kerékpár a log ikus vá lasztás azok
számára, ak ik a túra- és sporttevékenységüket ki
szeretnék terjeszteni az o rszágútró l a dúlóutakra,
gya logutak ra vagy, ahogya neve is mutatja: az
úttalan terepre is (6. ábra). (Az ATB betúszó az
ango l "all-terrain bicycle" kifejezés - magyarul:
"kerékpár minden te repre" - rövidítése.)
A rendk ívü li megpróbáltatásra tervezett robusztus mas inákat természetesen nem adják ingyen.
Azokért a típusokért, ame lyek nemcsak formájukban em lékeztetnek ATB-re, 300 ... 500 $-t is elké rnek.

nyabb a kelleténél.

A szovjet Szputnyik kerékpár e l őnye o lcsósága.
Az áttételskálája (J. a 48. ábrát) széles ugyan, de
• A psi (pounds per squa re inch) angolszász nyomásegység.
Többnyire ebben az egységben szokás megadni a tömlők gyárilag
ajánlott" nyomását. 1 bar = 100 kPa ~ 1 atm;::: 14,5 psi.
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5. ábra. Túrakerékpár (al és sportkerékpár (hl összehason lítása
A túrakerékpár esetében: 1 valam ivel rövidebb a hátsó villa; 2 nagyobb eltérés van az elülső lánckerekek közt;
3 nagyobbak a hátsó láncke rekek. Az Sb ábrát a jobb összehasolítás kedvéért tükröztük!

A terepbicikli egyik je llemző vonása a szokatlanul kicsi férfiváz. A kivánatos vázméret kb. 2...3"kel (5 ...7 cm-rel) kisebb, mint a megfelelő országúti

kerékpáré. A vázméret csökkentését két dolog
indokolja. Egyrészt a kisebb váz merevebb, és így
a mu nkavégzés nagyobb hatásfokú, másrészt ki sebb a veszély, hogy a kerék páros "ülve marad" a
vázon.
A kerékpáros testi épségét óvja az a párnázá s
1",/ .Iliwly t néha már gyári lag felszerel nek a fe l ső
t ~ . ·II. ·, III. .1 kormányfejre (ugyanúgy, ahogya BMX• I ' ~ t 1 1 (,I! "ll I,/okflsos).
14

A fékfogantyúkat és a váltókarokat úgy helyezték el, hogya legkisebb kézmozdulattal el lehessen
őket érni. A kormány kiképzésekor elsősorba n a
stabilitást és a minden t kibír6 szívósságot tartották
szem elótt (háromszög-merevítés). A légellenállás
csökkentése nem e l sőd l eges szempont, hiszen
azokon az utakon, amelyekre a terepjárót szánták
tervezői, túl nagy sebességgel amúgy sem tudnánk
haladni. Ezért is nem szerejnek hajlított versenyko rm ányt ezekre a gépekre.
A gyorskioldós nyeregrögzítés azért terjedt el,
hogy meredek lejtőkön menet közben is le lehes-

bl
sen ereszteni az ülést (így ugya nis könnyebb ma~
nóverezni). Egyes típusok esetében a nyereg v issza~
állítását is elvégezhetjük menet közben, mert a
kilazított nyerget rugó emeli a kerék páros feneke
alá.
ATB-bicikliken kétfajta féket használnak: konzolost (ilyent látunk a 6. ábrán is), valami nt dobféket.
A közönséges abroncsféket azért melJózi k, mert
könnyen teleragad sárral.
A pedál jellegzet es szöges BMX-pedál, klipsz
nélkü l. A szöges felület megbizhatóan ta pad, bármilyen cipő t is használunk: ha a kedvünk úgy
tartja, akár turistabakancsban is biciklizhetünk.
Az út rázkódását igen jól tompító vastag gumik
és az öreges áttételek (általában 20 ... 25" és 85 ... 90"
között húzódik az áttételskálal lehe tő vé teszik,

hogya kerékpáros turista szinte minden olyan
helyre eljuthasson, ahová gyalog, hegymászó felszerelés nélkü l el lehet jutni.
Fő leg a lágy rug6zású és strapabíró gumikn ak
köszönhe tő, hogy az ATB egyre né pszerúbbé vá li k
nyugaton a nagyvárosi közlekedók kö rében is.
Végü l, pár szót az elte rj edóben lévő "hegyi bi~
cikli" elnevezésról.
Az angol "mountain bik el/~ n ak ezt a magyarítá~
sát nem ta rtom éppen szerencsésnek. Ezzel az
e rő ve l akár "parti bicikli"-t is mondhatnánk, hiszen
az ATB szü lőhazá j á b an, Ka liforniában, eredetileg a
"beach bike" név volt honos. Hozzá kell tenn i: nem
vé letlenü l, minthogy ott elsőso rban a köves, homokos tengerpart volt a terepjárók je ll emző mozgástere.

15

6. ábra. Terepjáró (ATR)
1 26" x 2 1!S"·es recézett gumi; 2 konzolos fékek; 3 gyorsszorít6s nyeregbeá lHtás; 4 szöges pedálok, klipsz
nélkül; 5 Cr-Mo ötvözetból készült háromszög-merevítéses kormány motoros fogantyúval;
6 hüvelykmúködtetésű váltókar; 7 moto ros fékkar; 8 trip la hajt6mű (26 - 36 - 46); 9 hatos racsni
{34 - 28 - 24 - 20 - 17 - 14); 10 nagy láncfelszedó képességű hátsó váltó; 11 Ish iwata csóbál készült hegesztett
Cr-Mo váz; 12 anatomikus nyereg

Az ATB-k igazi e l őnyei jóformán teljesen fuggetlenek a domborzati viszonyoktól, hiszen a 15 - 21
sebesség nem kizárólagos sajátja ezeknek a bringáknak. Az ötös, hatos vagy hetes racsni és a tr ipla
ha jtómű kombinációja napjainkban követelménynek számít a jobb országúti túragépeken is (Sa
ábra). Ami pedig az UCI égisze alatt rendezett
hegyi ve rsenyeket ille ti , ezeken ma már szinte
senki sem indu l ATB·vel (még Kaliforniában sem),
annyira nyilvánvalóak a hátrányai a speciálisan
erre a cél ra szerkesztett, könnyebb, gördülékenyebb, kisebb légellenállású országúti versenygépekkel szemben.

BMX
A 7. ábrán bemutatott BMX-, más néven: cross
bicikl i, a terepjáró sport·, ill. gyermekváltozata.
A versenyeket hasonló körülmények között rendezik ezekkel, mint a motoros terepversenyeket. Aki
látta a "BMX-es banditák" c. fi lmben nyarga lászó
gyerekeket, annak fogalma lehet arról, hogy mire
is használ ják ezeket a bringákat.
A gyermek je l ző ne tévessze n meg senkit: a
durva bánásmód éppolyan szigorú követelményeket támaszt a felhasznál t anyagokkal szemben,
mint a terepjáró esetében.
16
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hanem lejt a nyereg felé,) A kicsi váz miatt hoszszabb nyeregtartót és magasabb, keresztmerevítéssei ellátott ko rmányt IBMX-kormánytl alkalmaznak.
További speciális vonások a kis kerékátméró és
a sebességváltó hiánya. Egyes típu sokon a hátsó
kerék rugós felfüggesztésü. J e ll emző általában a

('nnek megfeleló az igazi BM X-ek

A IJMX ÓS o Lerepj óró bi cikli közt lényeges küI\Hlbsógck is van nak. E l ső sz embe tűn ő különbsé&
hogya BMX váza egészen kicsi, inkább felső merevftócsóvel ellátott kempingvázhoz hasonlít, mint
normális férfivázhoz. (A felsőcsó nem is vízszintes,

4

7. ábra. Minden pé l daszerű ezen a BMX-en, kivéve a hátsó fé ket. Sajnos, a kontrafék a BMX-trükkök jó részét
is eleve "megkontrázza"
1 20" x 2 l /a"-es recézett gumi; 2 szöges pedálok, klipsz nélkü l; 3 BMX-kormány motoros fogant yúval és
fékkarral; 4 pá rnázott kereszt merevítés; 5 sportnyereg; 6 egyrészes szimpla hajtóm ű (44 fog); 7 16 fogú
szabadonfutó lánckerék; 8 acé[váz, há trafelé lejt6 fels6cs6vel

2 Bi cajoskönyv
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teljesen egyenes elsó villa is, amely nél a kerék

utánfutását egy ráhegesztett to ldalék segitségével
áll itják be a kívánt nagyságra.

TRICIKLI
Ezúttal nem a játéktri cik lire kell gondolni, sem

pedig arra a házi lag eszkábált, eló i kettó-, hátul
egykerekes teherszállító eszközre, amely felötlik
bennük e szó hallatán, hanem a 8. ábrán látható
tú ratriciklire. Mert ilyen is van. Sót, Nagy·Britann iá·
ban még telj esen független szervezetük is van
azoknak, akik az országjárást másképpen el sem
tudnák képzelni, mint kényelmes triciklin feszítve.
Hogy milyen e l6 nyei vannak a túratricikJinek?
• e l őször is, a hátsó kerekek közötti jókora védett
tér ideális elhelyezést kínál a túracsomagok vagy
akár egy kisgyermek számára is;
• másodszor, a túratri ci kli vel bárhol megáll hatunk

- akár azé rt, hogy bámészkodjunk, akár azért,
mert a fo rgalo m kényszerített megállásra bennünket - anélkül, hogya lábunkat ki kellene szabadí-

8. ábra. Reyno lds 531 csövezésú Ken Rogers
túratricikli

teni. Emellett kanyarodáskor ügyelni kell arra is,

nehogy megemelked jen a meghajtott hátsó kerék.
Egy 13,6 kg-os (azaz a Favoritnál mindössze fél
kilóval nehezebb) szuperkönnyű túratricikli eset ében ugyanis természetesen szó sem lehet arró l,
hogy differenciá l műv e t iktassanak be hátul, így
csak az egyik hátsó kerék löki előre a masinát.

tani a klipsz és a stopli rögzítéséból;
• kit ámasztóra vagy kerítésre sincs szük ségünk

REKUMBENS

ah hoz, hogy parkolni tudjunk.

Nem tudom, kom 6tkerékpá rnak vagy inkább ha-

A tricikl inek te rm észetesen hátrányai is vannak.
Például az, hogy nem olyan gyors, mint a kerékpár.
Ámbár egy Josh Lehman nevú úriember, aki mel·
lesleg tricik lirajongó, ezt irja ezzel kapcsolatban [2J:
"A tricikli ragyogó ürügyet ad arra, hogy az
ember lassan utazhasson. Még lassabban, mint
biciklive!." Mit mondjak? - teljesen igaza van.
A rosszul parkolt tricikli hajlamos arra is, hogy
önálló kirándu lásra induljon a lej t ős utakon. Ezzel
szemben, ugye, a bicikli legfel jebb csa k eldő l, ha
nem érez k el l ő "gondoskodást", de világgá azért
nem megy.
A kerékpárhoz szokott turista bizonyára nagyon
furcsá nak fogja találni eleinte a tricik li irányít ását.
Ezt ti. nem b edőlé sse l, hanem - akárcsak a gépkocsit - kormányzással kell a helyes irányba téri-

nyattj árónak fordít sam-e ezt a latin ere detű kife jezést. A szó arra a félig hátra hanyatl ó testtartásra
utal ugyanis, amelyben a lakomázó római patriciu·
sokat látni az ókori vázákon (9. ábra).
Az ember önkéntelenül is megmosolyogja ezeket a fu ra szerkezeteket, pedig lehet, hogy csak az
UC1~ konzervatív magatartásán múlott, hogy nem
úgy t ekintünk a mai versenykerékpárra, mint
mondjuk a velocipédre.
• Az Union Cycliste International rö vidítese. Magyarul: Nemzetközi Ke rékpá ros Szövetség. Ez a sze rvezel határozza meg,
hogy milyen felszerelést és mi lyen fe lépítésú kerékpárokat lehet
haszná lni kerékpárversenyeken. A mereveló írások miatt a reku mbens pl. nem minősül kerékpárna k, jó llehet több változatának két kereke van. Szabványos kerékpár esetében ugyanis a
ha jtótengely és a nyeregorr függóleges vetülete között i távolság
legfeljebb 12 cm lehet l3l
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9. ábra. Egyszemélyes rekumbensek
a Vétocar; b Easy Racer; cAvatar 2000; d Vector (tricikli)
{From [4]. Copyright © by Scienl ific American, Inc. Ali rights reservedJ

azaz a mai kerékpá r megjelenése idején nem állt
a sa rkára az UO, mert kü lönben talán még ma is
ve locipéden járnánkJ
A rekumbensek másodvirágzása egyidős a Kaliforniában 1974 óta rendszeresen tartott IHPV A~

1933 és 1939 között ugyanis egy jóformán ismeretlen versenyzó - Fran~ois Faure - sorra dőntö
gette az akkori pá lya rekordokat "Vélocar"-n ak keresztelt áramvonalasított rekumbensével (9. ábra) .
Az UCI, ahelyett, hogy egy új versenykategóriát
hozott volna létre a hason ló gépek számára (ez lett
volna a kerékpározás forma 1-e), nem volt ha jlandó elismerni az új rekordokat, mondván: a Véloca r
nem kerékpár, mert a kerékpárnak így és így kell
kinézni€, vagy is pontosan úgy, amilyennek ma is

• Az Inte rnational Human Powered Vehicle Association rövid ítése. Magyaru l: Nemzetközi Emberi Meghajtású Já rmÚ szövetség.
Az IHPVA célja olyan légi, vízi és szárazföld i közlekedési és

sport járművek kifejlesztése, amelyek a
használják fel az ember izomerejét.

ismerjük. (Tiszta sze rencse, hogy az ún. biztonsági,

"
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lehető

leghatékonyabban

A rekumbenseknek persze hátrányai k is vannak.
Például az, hogy emelkedókön nem tudjuk ki hasz-

nálni a testsúlyunkat, ezért alacson yabb áttételek
szükségesek. Az alacsony felépítés miatt fenná ll az
a veszély is, hogy az autósok nehezebben veszik

észre a rekumbenst a városi forgalom zűrzavará
ban, mint a jóval magasabb kerék párt.

TANDEM
A tandem két- vagy többüléses kerékpárt jelent.
Míg a három vagy még több személy számára
épült tandemek lényege a hecc és a figye lemfelkeltés - ez persze ne m jelenti azt, hogy ne lehetne
velük komo ly teljesítményt elérn i (I . a 11 . áb rát) -,
addig a kétüléses gépek nek reális elón yeik vannak
az együléses kerékpárral szemben.
Ha tandemeseket arró l fagga tun k, hogy miért
használnak kétülésest, két elfogadható vá laszuk is
van:

10. ábra. A lightni ng X-2, a leggyorsabb eg l"z<,m';ly.,~
kétkerekű

1984-ben 88 km/h sebességet értek el vele 200 m-es
Itá,m l"ág<>n (a Brummer Enginee ring fe lvétel e)

• kisebb a légellenállás mint két bi cikl i esetében;

versenyek ke l, ame lyeken tetszőlege s emberi haj tású járművel részt lehet venni. Ezeken a versenyeken a szárazföldi rekordokat kivétel nélkü l valamilyen egy- vagy többszemélyes áramvonalasított
rekum bens tartja (10. ábra).
Nem volt alkalmam kipróbálni, de el képze l hető 
nek ta rtom, hogy egyik-másik rekumbens Ipl. a gb
ábrán bemu tatott Easy Racer) ideális távolsági tú -

• azért, mert így menet közben is lehet társalogni.
Ha végignézzük a 11-14. ábrákat, kitün ik, hogy
van amikor az elsó szándék (Vector a 12. ábrán),
van amikor a második szá ndék kerül el őtérbe
(Cou nterpoint a 13. áb rán).
Kü lön méltatást érdemelnek a 13., 14. ábrán
bemutatott megodások.
A Counterpoin t egy közönséges bicikli és egy
rekumben s kombiná ciója.
A "kapitány", a hagyo mányostól eltéró módon,
ebben az esetben hátu l foglal helyet. Mivel az
"utas" elöl ül, semm i sem zavarja a szabad ki látásban, s minthogy nem nek i kell figyelnie az utat,
akár hát ra is fordu lhat menet közben beszélgetni.
Az "u tas" lán ckereke szabadonfutós, így annyit
segít be a kapitánynak, amennyit aka r és amennyire képes . Ideá lis túraeszköz olyan házaspár számá-

rake rékpár lehetne.

Ezt a véleményemet a

következő

elónyökre ala-

pozom: kis légellenállás, jó tömege loszlás, kényel-

mes testhelyzet (hajtás közben jól lehet nézelódni),
Az alacsony és hosszú felépítés miatt nem kell attól
tartanunk, hogy elórebukunk fékezéskor, s ha minden bowden szakad, végső so ron bevethetjük
Flintstone Frédi módszerét is, azaz a sa rka in kkal is
megállithatjuk abicik lit. Ütközéskor nem elhanyagolható az az elóny sem, hogy lábbal elóre csapódunk be, nem pedig fejjel.

ra, amelynek egyik tagj a jóval gyengébb fizikumú,

mint a másik.
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13. ábra. Hibrid tandemek
a Egy meg nem valósított terv 1818-ból, a drezina
korszakáb61
b A Counterpoin t Opus IL 1984-böl

Jorgense n az általa épített Tango Quad
In'i."ül<;s.! tandemmel (Rick Jorgensen felvéte le)
kva rtett je 14 nap alatt 4900 km-t ke,'ek,ezvel
Egyesü!t Államokat

12. ábra. A háromkerekű Vector tandem 1980-as
eredményei:
101 km/h sebesség 200 m-en, 81 km/ h átlagsebesség
60 km-es távon (From 141. Copyright © by Scientific
American, Inc. Ali rights reserved.)

14. ábra. Kisgyerek részére átalakítoH tandem
áll ítható magasságú hajtóművel
Érdekesség: a gyermek pedál ját adapter rögzíti
a hajtókarhossz a gyermek
a haj tókar oldalához,
lábhosszának
II
állítható be
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1984-ben nagyon érdekes fot ó jelent meg a
Bicyding Magazine egyik számában [5J, amely ötlettel szolgálhat(na) azoknak, akik kisgyerekkel szeretnének túrázni. Sajnos, a fotó reprodukálására
szóJó engedélyt máig sem kaptam kézhez, így csupán érzékeltet ni próbálom, miért is keltette fel az
é rd eklődésemet.

A fén ykép egy ki ssé módosított felép í tésű, de
amúgy a hagyományokat követő t andem et ábrázol (14. ábra), amelyen két személy ül.
Elöl az apa, mögötte a négy és fél éves fia.
A képen épp hogy látszik a harmadik ut as - egy
hároméves kislány - feje búbja, aki az utánfutó
bi zto nságából figyeli a hátrafelé szaladó tájat.
A kisfiú magasra helyezett (állitható magasságú)
hajtómúve természetesen szabadonfutós, hiszen
egy ekkora gyermektől nem lehet elvárni, hogy
het eken át napi több órán keresztül hajtsa a biciklit. Ám, ha akar, hajthat, s így utólag jogos büszkeséggel mesélheti otthon, m ilyen kemény emelkedőke t küzdött ek le ketten az apukávaJ, pedig a
hugit is magukkal vitték.
(Figyelem: nálunk a KRESZ nem engedélyezi a
személyszállitást ut ánfutón!l
Természetesen a tandemezés sem fenékig tejfe l.
Cs ak nagyon jól összeszokott párnak aj ánlható, s
csak akkor, ha nem azt lesik folyton: mikor lazít a
másik. Ilyen szempon tból az emelkedók a Jegkritikusabbak. Itt ugyanis semmit sem segít a "dupla
motor", hiszen a teher is kétszer akkora. Ellenben
kön nyen hatalmába ke rít i az embert az érzés, hogy
azért megy olyan iszonyatosan neh ezen a bringa,
mert a társát is neki kell felcipelnie a hegy tetejére.
Mondanom sem kell, hogy eközben a másik fejében is hasonló gondolatok kavarognak, csak éppen más szereposztással.
Ha szeret jókat nevetni, javasl om, olvassa el
Jerome K. Jerome Három ember ke rékpáron címú
könyvét (Magvető, 1959). A mulatságos történet
érzéklet esen festi le egyebek között a tandemezés
viszontagságait is.

15. á bra. El ő d e ink:
Thom as Stevens és Igali Svetozár [61

MELYIKET A KILENC
KÖZÜL?
A k ü l önböző tipusok áttekintése után nézzük meg,
milyen kerékpár való Ö nnek a hazai választékból.
Ha eleve biztos abban, hogy nem kivá n majd
5 .. 6 km-nél t öbbet kerekezni naponta, és egyéb
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De ha On azért akar bringát venni, hogy viszonylag kis fáradsággal és fü rgén kerekezhessen
a legváltozatosabb dimbes-dombos te repen is, és
netán a túrázáshoz is kedve szottya n, akkor rem élhetőleg valamilyen tú rakerékp árra (esetleg túratandem rel esett a választása.
Azok bátorít ására, akik mindig akkor állítanak
be a KE RA VILL-ba, amikor már elvitték az utolsó
Favoritot is, hadd jegyezzem meg, hogy az "ősö k "
sem tizennyolc sebességes kerékpárral járták a
világot, s ráadásul valamikor az utak is rosszabbak
vo ltak mint manapság. Az egy sebességgel utazók
közü l megemlíthetnénk pl. Th omas Stevens amerikai világjárót (15. ábra), akit egy darabon hazánkfia
Igali Svefozá r [6J is elkísért abban a nyilvánvaló
reményben, hogy némi dicsóség rá is háramlik
majd. Vagy vegyük Benedek Istvánt, aki Csavargás
az Alpokban címú könyvében számol be ifjúkori
kalandozásairól Európa leghegyesebb vi dékein
(Gondolat, 19631. Egy bizonyos Dervl. Murphy nevezetú ír hölgy ped ig szántszán dékkal szerelte le
a sebességvá lt6t kedvenc bi ciklijéró!, Rozról, mie l őtt 1963-as exp edíciójába kezdett vo lna. Pedig az
utazás igencsak fárasztónak ígé rkezett, hiszen szül őfö l djéről egyenest Indiába tartott, méghozzá a
Himaláján keresztül. (Úgy okoskodott, hogya vál tó
semmiképp en sem élte volna túl az ázsiai utakat,
akkor meg minek bajlódni bele,) Végü l, de nem
utolsósorban hadd említsem meg Eötvös Loránd
nevét, aki egyszerű báró és fizikus létére - jó,
elismerem, jeles hegymászó is volt - szintén nem
riadt vissza attól, hogy váltó nélkü li gépen járja be
fél Eu rópát.

,át"7ik szerepel, akkor lényegében
110gy mil yet'l gépel vásárol. Miel őtt azonIJ IIII 1,IIIlllllllrkod ollan döntene, gondolja meg,
!I('In ,ilt öl Vdn- sz6, hogyegyszerűe n alábecsül i
" I ,,11<', 11~ kó pe sségé t. Például azért, mert gyermekKodl)dl1 ol régi rossz parasztbiciklijével képtelen
volt !lwgbirk6zni a környez ő dombokkal. Vagy pl.
,1I(> rt , 1l1(-~ rl kamaszkorába n minden e l ő k ész ítés
n('lkül vá 'ott neki a balatoni útnak, és Siófokon se
ülni, sc állni nem tudott már, s úgy kellett feltenni
d vo natra bici k l i s tő l.
Ha va lóban nem errő l van szó, és kertes házban
Inkik, és az sem nyomasztja kü lönösebben, hogy
már az összes szomszéd jának van kempingbicik lije, csak éppen Önnek nincs, akkor azt mondom,
válassza a legolcsóbb megoldást, és vegye n egy
alföldi biciklit. Ugyanezt ta nácsolom, ha esze ágában sincs a kerékpár karbantartásával bíbe l ődni
vagy ha nagy súlyt helyez arra, hogy nyugodtan
fogyaszthassa el az italboltban kedvenc italát, a
málnaszörpöt, anélkü l, hogy izgul nia kéne az árokpartnak döntött bicikli sorsáért. Marad a javallat
akkor is, ha a ke rékpár elsősorban teherszállitásra
kell Önnek.
Ha kicsi a lakása, és csak egy bici kli jut az egész
családnak vagy ha egyszerúen nem tud ellenállni
a környezet nyomásának, akkor bizonyára egy 18
kg-os kempinget vásárol.
Támogatom a döntését akkor is, ha városi közlekedésre - ahol is a sok megá ll ás, újraindulás miatt
jól jön a váltó által biztosított nagyobb indítónyomaték - az általam városi ke rékpárnak nevezett
háromsebességes biciklit választja. Megjegyzem, a
csepeli gyár egyik-másik gyártmánya (pl. a City
26") rendelkezik a javasolt követelmények j elentős
részével.
'o/l tllll'o!H nl 'll l

IIl llldt 'HY,
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2.
A TÚRAKERÉKPÁR
KARBANTARTÁSA
Nem szeretném, ha a cím elriasztaná a kempingbicikli híveit, ezért sietek leszögezni, hogy ez
a fejezet - a fékektó l és a váltóktó l e ltekintve - nem csupán a Favorit-, Szp utnyik -, SR - 26" - és
SR - 28"-tu lajd onosokhoz szó l. Azokat az ismereteket próbálta m itt összefog la lni, amelyek az
egysze r űbb alkatrészcse ré khez, az o rszágúto n adódó kisebb javításokhoz és a rendszeres
ka rbantartáshoz (zsírozáshoz, vá ltó- és fékbeállításhoz stb.) szükségesek. Rövid e n: nagyjából mi nde n
olyan tudniva lóra sort kerítek, amelynek birtokában fölös legessé válik, hogya többhetes túrára
induló biciklista még egy tartalék kerékpárra l is megterhelje a csom agtart óját, vagy egy csomó
valutát ta rta léko ljon az idegen meste re k megfizetésére, ha egyá ltalán lesz, aki e lvégzi helyettünk
a munkát. (Megjegyzem, va lamely ik nyugatnémet kisvárosban a helybéli sze r elő egy te ljes hátsó
kereket akart rásózni az öcsém re, úgymond : az nem kerül a nny iba, m intha kicseré lné
a jobb oldal i törött külló ket.)
Az itt nem tárgyalt bonyolultabb ké rd ése kkel kapcsolatban (a racsni szétszedése, keréképítés st b,)
Nógrádi László könyvére [7] szeretném fe lhívn i az Olvasó figye im ét.
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a következő helyeken fordulnak elő :
• A bal pedá ltengely hajtókarba illeszkedó vége
minden esetbe n ba lmenetes. A két pedáltengelyt,
éppen e l té rő menetezésük miatt, más-más jellel
szoktá k ellátni. A bal pedá lon rendszerint L betűt
(l eftl, a jobban pedig R betút Irightl látunk beútve.

lA francia és olasz pedálokon G és D, ill. S és D a
megfeleló jelölés.
• Balmenetes az angol norma szerint készűlt hajlócsapágyak jobb oldali (l ánckerék felöli) csészéje is,
bár ezzel nem sok dolgunk akad, hiszen a ha jtócsapágyat általában a másik adai ról (az állítható
csésze feló l) szed jük szét. Az állítható csésze viszo nt mindig jobbmenetes.
• Aki a racsni szétszedésére vállalkozik, egyéb
meglepetések mellett, balmenetes csavarok ra is
számít hat. (Egyéb meglepetés alatt azt értem, hogy
pl. még hetek múlva is kerülnek elő a pró csapágy·
golyók az ágya l61, amelyek csak a kedvezó pillanatra vá rtak, hogy szerteszét gurulhassanak.l
A me netes alkatrészeket, kűlönösen az alumíni·
um bó l készü lteket, mind ig szerszám nélkül, puszta
kézzel kapassuk rá az ellenpárju kra. Ehhez cé lszerű

3

4

CSAVAROK,
KABELEK,
,
CSAPAGYAK
CSAVAROK, MENETES ALKATRÉSZEK
továbbiapoznánk, vessünk egy pil lantást a
fő bb alkat részeket be mutató 16. és 17. áb rára.
A kerékpáron l evő csava ro k többsége jobbmenetes, vagyis az óramutató járásával egyező irányban tekerve szo ru l meg. Bafmenetes csavarok csa k
M i el őtt

1&. ábra. A lúrakerékpár föbb részei
1 váz; 2 villa; 3 kerék; 4 gumi; 5 abroncs; 6 külló; 7 kerékagy; 8 kormányszár; 9 kormányszarv; 10 fékfogantyú;
11 abroncsfék; 12 váltókar; 13 elsó láncvált6; 14 hátsó láncvált6; 15 racsni; 16 lánc; 17 hajtómú (ha jtókarok,
ha jtótengely és elülsó lánckerekek); 18 pedál; 19 nyeregtart6; 20 nyereg; 21 sarvédó; 22 pumpa; 23 kulacs
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7

4

9
17. áb ra. A váz és a villa része i
1 kormánycsó; 2 fe lsócsó; 3 nyeregcsó; 4 alsöcsó; 5 támvilla; 6 alsóvilla; (S, 6 együtt a háts6viIJa); 7 cs6bilincsek;
8 hajtócsapágyház; 9 villasaru; 10 nyeregvázbilincs; 11 villanyak; 12 villafej; 13 vi llaszár
e l ős z ör

visszafe lé tekerni az alkatrészt, míg kattanás ne m jelzi, hogyamenetvégek összeta lálkoz-

KÁBElEK

tak.
A csavaro k meghúzásakor nem szabad túl nagy
er6t kifejteni, mert a menet megszakadhat. Éppen

A sport- és túrakerékpár fékjeit és váltóit bowdenkábel mű k ödteti. A kábel két részből áll (18. ábra):

ezért hosszú

nyelű

• egy be l ső acélsodronyból Ikábelhuzall;

ku lcsot csak a racsni leszedésé-

• és egy hajlékony, de összenyomás szempontjából mégis me revnek te k inthető küls ő hüvelyből

hez használjunk.

A csavaroknak, anyáknak fazáknak sem szabad
lenniük. Ez egy részt közvetlen balesetveszélyt okoz
(pl. a hanyagul felszerelt e ls ő fék bekevered het a
külJók közé), másrészt a menet kikotyogósod hat
(pl. a pedálfu rat hamar ki kop ik az alu mín ium hajtókarban, ha a pedáltengely nincs szorosan a helyére teke rve).
A csavaros alkatrészeket mind ig a hozzá juk való
szerszámmal (állítható vagy fix villásku lcs, körmös
kulcs, csavarhúzó, imbusz kulcs stb,) húzzuk meg,
ill. lazíts uk ki. Ne használjunk kombinált fog6t villáskulcs helyell, és feltétlenü l csak a megfe l e l ő speciális sze rszámmal próbál juk leszedni a racsnit, valamint a szögletes tengeJyvégú ha j tóművek hajtó kar ját.

Ikábelhüvely).

A hüve ly kedvező mechanikai tulajdonságait
szorosan tekercselt acélsp irál ad ja.
Akár a vál tót, akár a féket nézzü k, a kábelhuzal
feladata mindig az, hogy egy rugóval megfeszített
alkatrészt kimozdítson az alaphelyzetéból. Az eh hez szü kséges erót va lamilyen emeltyúvel (p l. a 18a
ábrá n láth ató fékkar ralI fejtjük ki. A kábe lhüvely-

ne k viszont az a fó szerepe, hogya huzal t tö résmentesen és l ehető l eg kis súrlódással vezesse át a
kanyarokon (pl. közvetlenül a fékfogantyú után).
A kábelhuzal viszonylagos hosszúságát, ill. leszességét kétléleképpen is lehet szabályozni:
• Durva szabályozás. Ténylegesen megváltoztatjuk
a . kábelhuzal hosszát azá ltal, hogya mozgatott

27

ágyak, látszólagos kü lönbségeik elle nére, nagyon
hasonló fe l é píté sű ek, így célsze rú öket egyszerre
tárgyalni.
A haso nlóság kítú nik a 22., 26., 27. és 32. ábrá kból, amelyek mindegyi kén megtalál juk a következó alkat részeket cl jelze tt tételszámokka l jelölve:

1 1 db tengely,

2 1 db

csapágy hüvely,

3 1-1 db csa págykúp a tengely két végé n,
al

bl

4 1-1 db csa págycsésze a hüvely két végén,

CI

18. ábra. Kábe lsze relékek
a kábelhorgony fékkaro n (a hosszú nyila k a horgony

51 - 1 készlet csapágygolyó a kúp és a csésze
között,

tulajdon képpeni helyét, a rövid nyíl pedig a huzal
kiakasztását mutatja); b kábelszabályozó (a középhúzós

6 1 vagy 2 db e llenanya az állítható csésze vagy
az állítható kúp (ok) rögzítésére (egyes esetekbe n
körmös alátét va n az állítható kúp és az ellenanya
között).

első

fék kábeltartója); c ho rgonycsavar (oldalthúzós
fékcöll
1 kábelhuzal; 2 kábel hüvely

a lkatrészen l evő horgo nycsavart a huzal másik
pont jához rögzít jük (18c ábra). Ha pl. rövídebb

A legd rágább szelencés tipusok kivételével ezek
a csapágyak álfíthatók szoktak lenni, ami a nnyi t tesz,
hogy a csapágy súr lódása és a tengely lötyögése
attól függ, hogy mennyire tekerjük be az állítható
csészét, ill. kú po t, és me nnyire húzzu k meg az
elle nanyát.
Ha megfigye ljük az áb rá kat, azt is észrevesszük,
hogy mindig annak az alkatrésznek jut aktív szabá·
Iyozó szerep a kúp és a csésze közül, amelyik kívül
van, te hát a hajtócsapágy esetében az állítható
csészének, a több i esetben ped ig az állítható kúpnak (pedál, ko rm ánycsapágy), ill. kúpoknak (ke rékagyl. A csapágy akkor van helyesen beállítva, ha .az
ellenanya meghúzása után ujjal könnyedé n porgethetó a tengely a hüvelyben (i ll. a kormány magától fé lrebillen, ha kissé megdönt jük a kerékpárt),
de sem te ngely·, sem oldalirányba n nem észlelhe·
tó kotyogás, lötyögés.

huzalszakasz köt i össze a féket és a fék ka rt, akkor

a kábel feszesebb lesz: a fék hamarabb fog.
• Finom szabályozás. Azt is megtehetjük azonban,
hogy egy menet es cső da r ab segítségével folyam a~

tosan vá ltoztat juk az egyik kábel kanyar hosszát.
Mennél hossza bb csódarabot iktatunk be a ka~
nya rba (azaz mennél fö ljebb csavarjuk a 18b ábrán
látható csövecskét), anná l hosszab b huza ldarabot
emészt fe l a k i térő , s így annál feszesebbé válik a
kábelh uza I. A szabályozás elvégzése után az ellen·
anyát teljesen tekerjük rá a kábeltartóra, nehogy
a csövecske elmozdu lhasson a helyéról.
Az elmondottak jól látsza na k a 38a és a 43.
ábrán is.

CSAPÁGYAK
Jobb kerékpárokon általában golyóscsapágy csökkenti a kormány, a h ajtómű, a pedál és a kerék·
agyak forgó alkatrészeinek súrlódását. Ezek a csap-

Ebben a tekintetben megi nt va n egy kis kü lönbség a
ha jtó- és a többi csapágy között. A hajl6csapágy ugyanis
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1.1\ ~ 11 Intyl'Jfjc'l\,'/)h /(O \Z ,n elle nanya meghúzása után (hi~/ " " .11 I-III"1 .I/1Y.I kife lé húzza az állítható csészét), míg

l' (dh/ JI

('!O 'J),lgy ('ppcn hogy szorosabbá válik ilyenkor
(Il ll v, I .I I vllúl1d nyi:1 befelé nyo mj a az állítható kúpot).
I / I\ I( . 1 Il I'Jt t'lnn págy állítható csészéjét a nny ira kell bet ~ , ' V. II' II .I I t'lIc nanya m eghúzása elótt, hogy határozott
(.lIunf,IIi\ 'lt ('rfi zzünk, miközben a hajt6tengelyt az ujjainkk. tI pilq ;t'tJük, A löb bi csapágy szabályozó kúp ját viszont
kh, llB". 11'1 fo rdulattal vissza kell állítani a telj esen betekt'rl helYlel hez képest, nehogy tú l "tapadós" legye n a
(t'ngc'l y fo rgása, miután meghúztuk az ellena nyát.

A goly6k vagy szabadon, vagy golyós kosárban
vJl1nak a kúp és a csésze között. A 22. ábrán

megfigye lhetó, hogya goly6skosár nyíltabb oldala
mindig a csésze felé fordul.
lia e/lörl a golyóskosár vagy szétszedés közben
elgurul tak a golyók, és nem tudjuk, hány szabad
golyó is való a csapágyba, akkor a következő szabályokhoz tartsuk magunkat:
• ugyano lyan átmérőjú golyókat használjunk,
min t a régiek lehettek új korukban;
• ne használjunk vegyesen különböző hel yről
származó (főleg új és régi) go lyókat. Pé ldául már a
csapágy két különböző olda láról származó golyókat sem célszerú összekeverni, mert más erőhatás 
nak (ko pásn ak) voltak kitéve;
• eggyel kevesebb golyót tegyünk a csapágyba,
mint ahány még éppen elférne a csészében.

MIT MIVEL KENJÜNK?
A golyóscsapágyak karbantartása év i egy- vagy két ~
szeri szétszedésból, benzines áztatá sból, tisztításból, majd zsírozás ból és összeszerelésból áll. ilye nkor kerü l sor a túl ságosan kopott alkatrészek kicserélésére is.
A szabadon álló golyókat a zsírral kitöltött csészekávába ragaszt juk viss za. Igy nem kell zsonglőr
ködn i a makrancoskodó golyók kordában tartásához. Ha a golyók kosárban vannak, akkor a kosarat
kell zsírral kitöl teni . A kú pot e lég eny hén megzsírozni.

Kerékpárhoz legalkalmasabbak a víznek el/enál/6
lítiumbázisú gépzsírok.
Vannak olyan kerékagyak la többsebességes
agyon kívül is), amelyeket olajozni is kell, nem csak
zsírozni. Ezeket az olaj becsöpögtetésére kialakított letakart nyílás áru lj a el az agyhüvelyen. Az
ilyen agyakba havonta szoktak néhány csepp gépolajat (tehát nem növényi o lajat) tölteni.
Csapágygolyók a racsniban és a hátsó váltó görg6iben is vannak, ill. lehet nek. Ezek szétszedés
nél kül, benzinben (i ll. ak i bírja aszagát: petról eumban) való áztatássa l, lötyköléssel tisztíthatók.
A racsn i esetében ügyel jünk arra, nehogy szennyeződés kerü ljön áztatás közben a lánckerekekról a
racsni be lsejébe.
Ti sztítás után csöpögtessük le az alkatrészrő l az
áztató fo lyadékot, majd juttassun k könnyú gépolajat, esetleg szili kono lajos permetet a csapágyba. (A racsni ba add ig csöpögtessünk, ill. fecskendezzü nk ola jat, am íg a másik oldalon szivárogni nem kezd be l őle, majd gondosan töröljük le a
fe lületét.l
Ugyancsak olajozást igényelnek il váltók, a fékek
és a fékkarok forgáspont jai. A korrózió megakadályozása végett zsírozzuk be leheletfi noman a menetes részeket is.
Ahová viszont nem szabad olajnak kerülnie:
• a váltókar belseje !jusson eszünkbe, hogy műkö
dése a sú rl ódáson alapszik);
• az abroncs (az olajos ab roncsot nem fogja a fék);
• a külső gumiköpeny (a gumit tönkreteszi az olaj).
A kábelhüvely és a huzal közötti súrlódást szintén könnyű gépolaj vagy szi li konola j befecskendezésévei cs ökkenthetjük, de kü lfö ldön használnak
ún. száraz ken ést is, azaz o lyan permetet, ame lynek
nem olajos hatású a maradéka, így nem ragad be le
a piszok. Ha olajos alapanyagga l dolgozunk, i dőn
ként át kell öblítenü nk benzinnel a kábelról lehúzott hüve ly t, hogy megszabaduljunk a felgyü lemlett portóI, szennyeződéstől. (Legjobb erre a cé lra
az in jekciós fecske ndő ,)
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A lánc kenésére szinté n többféle anyag használ ható. Kenés e l őt t szedjük le a láncot, majd többórás benzines áztatás után tisztíts uk meg kefével,
végül akasszuk fel csöpögn i, száradni.
Paraffinozni csak teljesen száraz és t iszta láncot
lehet. A láncot kb. öt percig lö tykö ljük olvasztott
paraffinban, hogya híg rolyadék mindenhová behatoljon. Ezután a kilógatva lecsöpögtetett és lehúlt láncról töröl jük le a paraffin feleslegét, és ezzel
készen is vagyunk .
A kezelés t havonta illik megismételni. A paraffin
e l ő n ye, hogy nem ragad bele a por (enn yiben
haso nlít a jóval drágább és csak dollárért kapható
szá raz permethezl. Hátránya a keze lés körü lményessége, valamint az, hogyamakrokristá lyos háztartási paraffin hamar kipereg az alkatrészek közül
(ebben kü lönbözik a nehezen h ozzáférhető mikrokristályostóll.
Nem száraz kenőanyag ugyan, de kényelmesen
használható a lánc kenésére a Silicon márkan evű
szilikonolajos permet, amelynek víz- és portaszító
tu lajdonsága van. IEz jó a kábelhez, a racs nihoz és
a vált óhoz is.)
Végső soro n kerékpárolajat, vagy más könnyű
ásványi olajat is lehet a lánchoz haszná lni. Ofajozni
kétléleképpen lehet: bemártással vagy pedig úgy,
hogy egy kis olajozóból minden görgő szélére
cseppentünk egy-egy cseppet. Ha a tunkolást választ juk, akko r gondosan töröljük le az ol ajfelesleget a lánc fe lü leté r ő l , mert egy hét múlva kásás
kulimásszá válik a hozzátapadt portóI.
Aki nem saj nálja a lán cot és a lába szárát, az
zsírt szokott használni a lánc kenésére.

"

A NYEREG MAGASSÁG BEÁLLíTÁSA

1 LazítsLi k ki a nyeregvázbil incset (19.

ábra).

2 Á llítsuk be a kívánt nyeregmagasságot, és húzzuk meg enyhén a bi lincsszorít ó csavart úgy, hogy
a nyerget azért még el lehessen forgatni.

3 A hátsó

kereket a térdünk közé szorítva ellenörizzük, hogyanyeregorr a váz síkj ába esik-e.

4 Húzzuk meg vég leges en a nyeregvázbilincset.
A munkát akkor végeztük helyesen, ha a nyeregtartó
legalább 5... 6 cm-es darabja a nyeregcsó ben marad.
A nem gyorsszo rítós (vagyis csavaros) nyeregvázb ilincseket nem a rra szántá k, hogy nap mint nap áll ítgassuk é ket.
Ez világosan látszi k pl. a Favorit esetében, a hol a nyeregvázbi lin cs "fü lei" sokszo r má r az e l s ő meghúzáskor eldeformálódnak. A személyes használatra szánt kerékpárt
má r csak ezért sem célszerú idegene knek köksönadni.

ai

bi

,

SZERELESI UTMUTATO
Ebben az alfejezetben a szerelési mű v e letek leírásá n lesz a hangsúly, a magyarázatok - az áttekinth etőség kedvéért - hátt érbe szorulnak, s ezért
kisebb bet ű t ípussal lettek szedve.

19. ábra. Nyeregtartótípusok
a sportnyereg egys ze rű nyeregtartóvaj;
b fin omszabáJyozós nyeregtartó; 1 nyeregbilincs;
2 nyeregvázbilincs
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A

másrészt a kormánycsapágy felső részének épségét óvja.
Ne fele jtsük el bedugaszoini a kormányszarv végeit. (Ez
megint csak biztonsági szabály.)
A kormány állásszögét a kormánybi lincs ki lazítása után
lehet változtatni. A helyes állásszöget a 21. ábra szemlélteti.
A kormány normális esetben '1 ,3 cm- rel szokott alacsonyabban lenni a nyeregnél.

ll y t'l ~\I' t

olYoltl rnuBasra ke ll á ll ítani. hogy sa rokkal ké{,I tudjlIk é rni a pe dá l!", miközben a térdünk
n llknl.' rn 11yt'J)t vll van ,
tl y \ \ lrll\' ~ \ ' n

A NYEREG vizSZINTES HELYZETÉNEK
ÁI.LiTÁSA
Mivel él finombeállítós nyeregtartók a legkülönbö"óbb Iclépltés uek lehetnek, csak a 19a ábrán láthalÓ közönséges tip usról beszélek.
A nyeregbilincs meglazítása után egyszerre lehet állítani a nyereg dólésszögét és az előre-hátra
heJyzetét, sót a nyeregbilincs is forgathatóvá válik
a nyeregta rtón,
Elő s zör a dó lésszöget és az elóre-hátra helyzetet
állítsuk be, majd a csavar enyhe meghúzása után
forgassuk egyenes irányba a nyerget, végül a bilineset te ljesen szorítsuk meg.

5

2

Ha a nyereg teljesen le van eresztve, és még így is túl
magasan van, szedjük le, és fordít suk visszájára a nyeregbilincset. így kb. 1...2 cm-t nyerhetünk. (Ezt a trükköt a
finomszabályz6s típussal nem lehet megcsinálni.)

3
4
20. ábra. Kormányszárak

lvanócsavar; 2 bi lincsszorító csavar; 3 ék; 4 dió;
5 kormányfej

A KORMÁNYMAGASSÁG BEÁLLíTÁSA,
A KORMÁNYSZÁR KISZEDÉSE

1 Csavarjuk

ki 0,5 cm-re a kormányfejen levó
vonócsavart (20. ábra).

2 Üssünk a vonócsavar fejére fakalapáccsal, hogy
a dió kicsússzon a kormányszár behasított végéból, ill. hogy az ék meg lazuljon.

3 Áll ítsuk

be a kívánt kormánymagasságot, és
húzzuk meg enyhén a vonócsavart úgy, hogya
kormányszárat azért el lehessen forgatn i a villanyakban.

21 . ábra. A kormány, a fékfogantyú és a komfort
fékkar beállítása

4 Az

elsá kereket térdünk közé szorítva állítsuk
szimmetrikusra a kormánysza rvat.

A KORMÁNYCSAPÁGY SZÉTSZEDÉSE

5 Húzzuk

1 Távolítsuk

el a kormányszárat, majd az első
kereket. Fektessük le a kerékpárt az oldalára. Tegyünk a kormánycsapágy alá tiszta papírt.

meg véglegesen a vonócsavart.

A kormányszár lega lább 7, .. 8 cm-es darabjának a vil lanyakban kell maradnia. Ez egyrészt biztonsági előírás,
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2 Csavarju k le az ellenanyát a vi llanyak végé ről
(22. áb ra).

A LÁNC SZÉTSZEDÉSE ÉS ÖSSZERAKÁSA
A lánc szétszedésének módjait a 23. ábra mutatja
be. Akár sajtolószerszámma l dolgozun k, akár egy
anyán üt jük ki a csapot a helyéről, ügyeljünk ana,
nehogy kipottyan jon a tú loldalon, mert nagyon
nehéz visszatenni.
l egjobb, ha a 23c ábrán be m utatott módon,
feszegetéssel bontjuk meg a csak ne m telj esen ki·
to lt csa pú sze met.
Összerakáskor, a kalapáccsa l egyesített lánc·
sze m szoru lni szokott. Ilyenkor megint csak az
oldal irányú feszege tés segít.
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A sajtolószerszám használata

1A

lánc megbontásához az al só tá maszt kell
haszná lni úgy, ahogy azt a 23b ábrán látjuk. Gyá ri
szerszámok eseté ben meg van adva, hogy hány
teljes fordula tot kell végezni a tekeróvel, míg kellé·
en fé lre nem csúszi k a csap (pl. az enyémen 6·ot).
Ha nem tudjuk, hányat fordítsunk rajta, döntsük
el próbá lgatássa l, majd jegyezzük le l az eredményt
a legköze lebbi munká hoz.

22. áb ra. Kormánycsapágy

1 villanyak (kormánytengeIyl; 2 kormá nycsó;
3 fix (a) és állítható kúp (b); 4 fix csészék; 5 golyók;
6 ellena nya; 7 nyelves alátét;
8 kifúrt parafadugó

2A

3 Szedjük le a

nyelves alátétet (v alamint a fék kábeltartót és, ha va n, a lám pata rtót).

lánc összerakását szin tén az a lsó támaszon
ke ll elkezdeni. Mielőtt azonba n telj esen a. helyé re
nyomn án k a csa pot, illesszük a fe l ső támaszt a
láncba (oda, a hová a lánckerék fogai kerülnének).

4 Csavarjuk

3 Az

le az áll ítható kúpot, és szedjük ki a
golyókat. Közben tartsuk a helyére nyomva
a villanyakat, nehogy kiszó r6djanak az als6 golyók.

utolsó kb. 0,3 mm -t (1/3 lordulatot) a le lsó
tá maszo n nyom juk a helyére. így a lá ncszem nem
fog szoruln i telj es összezá rás után.

5 Húzzuk

Ha a céltüskévcl üt jük ki a csapot, előszö r akasszuk le a
láncot a hajt6 mú rö l, majd döntsük az o ldalá ra a kerék·
párt. Ha leszedószerszámmal dolgozunk, a kerékpár állva
maradhat.
Ha netán elfclejtettűk volna, hogyan is volt befúzve a
lánc a hátsó váltóba, nézzük meg a 43b á brát. Amint
látjuk, a lá nc mindig a láncfeszító íve mentén kerüli meg
a terelögörgókct.

fe l ső

ki a villanyakat a kormánycsóból, és
szedjük ki az als6 go lyókat is.
Az összeszerelést fordí tott sorrendben végezzü k. Ha nem
használunk sárvédót, szorítsunk parafadugót a villanyak

alsó végébe (I. a 22. ábrát). A dugót természetesen ki kell
majd fúrn i, hogy át lehessen ra jta dugni a fékrögzítö
csavart.
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ÉKRÖGzíTÉSES HAJTÓKAROK lESZEDÉSE

1 Csavarjuk ki az éket rögzítő anyát annyira, hogy
a külse je egy szin tben legyen az ék végeive I (így
nem sérül meg a menet, amikor az éket kiüt jükl,

ai

2 Üssünk

egy jó nagyot az ék csava ros végére,

hogy kilazu ljon a h el yérő l. Közben egy másik kala-

páccsal támasszuk alá a tenge lyt.
páccsal do lgozzunk.

L e h ető l eg

faka la-

3 Csavarj uk Je az anyát a kil azu lt ék végéről, gyen géden üssük ki az éket, és a hajtó kar máris lehúzható a tengely rő l.

4 Összeszereléskor ne az anyával húzzu k vissza az
éket, hanem kalapáccsal üssük a helyére. A vis5za~
szerelt éknek úgy ke ll állnia a tengelyhez és a
hajtási irányhoz képest, ahogya 24b ábrán látjuk.

al

ci

~I

c:rrc----l(~rQ!»
bi

23. ábra. A lánc megbontása acéltüskével (a), ill.
sajtolószerszámmal (b). A szemet inkább feszegetve
szedjük szét (cll mintsem a csap ki pottyanjon
a tú/oldalon
1 fels ő támasz

) Bica joskönyv

~.

24. ábra. Hajtótengelytípusok
a szögletes végű hajt6tengelyek; b ék rögzítéses
hajtómű te ngelye (a jobb oldali kép az ék helyzetét
mutatja a tengelyhez és a hajtási irányhoz képest)
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SZÖGLETES TENGElYŰ HAJTÓKAROK
LESZEDÉSE

páccsal tartsunk ellen a tengely túlsó o lda lán. Tegyük a helyére, és húzzuk meg jól a rögzítócsavart
(jll. -anyát). Rak juk vissza a porvédót.

1 Távol ítsuk el amenetes porvédó kupakot (J. a 26,

A rögzítőcsavart időnké nt utána kell húzni (különösen
eleinte), mert a meglazu!t ha jtó kar hamar kikotyogóso-

ábrát).

rögzítő csavart, il l. anyát
darabján ta lálható C50-

2 Teke rjük le a hajtókart
a leszedószerszám

belső

dik.
Az ilyen hajtőka rhoz csak a hozzá való sze rszámm al
szabad nyúlni!

ku lccsa l (25a áb ra).
egészen a leszedósze rszám kü l ső,
menetes darabját a ha jtókar menetes üregébe,
ugyanoda, a honnan a porvédót kicsavartuk (25b
ábra), M i előtt azonban ezt megtennénk, hajtsuk

3 Teke rjük be le

egészen vissza a szerszám

belső

A HAJTÓCSAPÁGY SZÉTSZEDÉSE

1 Távo lítsuk

el a láncot és a hajtókarokat.

2 Csavarjuk le az ellenanyát az állítható Ibal oldali)

darabját, hogy ne

csészéról (26. áb ra). Ha nincs kö rmösku lcsunk, akkor egy rossz csavarhúzó és egy kalapács is megteszI.

ütközzön neki idej ekorán a tengely végének.

4 Tekerjü k jobbra villáskulccsal a leszedószerszám

3 Tekerjük

belső

darabját. Eleinte neh ezen fog menn i, de azután szép lassan lecsúszik a ha jtókar a tengely
szögletes végéről.

ki az állítható csészét. Közben tartsuk
helyé re szorítva a tengelyt, hogy ne hulljanak ki a
jobb oldali golyók.

5 Összeszerelés

4 Szed jük

elótt kenjük be kevés zsírra l a

ki a bal oldali golyó kat. Ha szabadon
vo ltak, akkor fektessük a gépet a jobb oldalára egy
pap írlap fö lé; ha kosárban, marad jon á ll va a kerékpár.

tengelyvég szögletes részét, majd üssük he lyére a
ha jt6kart egy faka lapáccsa l (tehát ne a rögzítócsava rra l húzzuk vissza). Közben egy mási k fakala-

25. ábra.

H a jt ókarleszedő

szerszá m szögletes

te n ge l yű

h ajtó m ű h öz
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~ I I . álw.I, HlI jl6csapágy (szögletes tenge lyű hajtómű él

I Ilujt 6lungely; 2 hajtócsapágyház; 3 fix kúpok; 4 állítható (a) és fix (b) csésze; 5 golyók; 6 elle nanya;
l ~ ll ('k(J n..: kck; 8 po rvédók; 9 hajtókarrögzító anyák; 10 haj tók ar

1

5 Ilúzzuk ki a te ngelyt (a jobb oldali golyós kosárI,d együtt, ha a golyók abban vann a k).

1 Csavarjuk

6 lia a golyók szabadon vannak, lökdössük ki óket
,I

A PEDÁL CSAPÁGY SZÉTSZEDÉSE
le a pedált a hajtókarról la bal pedál

balmenetes, a jobb pedá l jobbmen etes),

jobb oldali tengelynyiláson.

2 Szedjük le a pedáltengely kül só végén található

Kdl'b:mta rtáshoz mindig az állítható (baloldali) csészét
kell csak kiszednL Ha valami miatt ki kell szerelni a jobb
o ld ali (fix) csészét, számítsu n k arra, hogy esetleg (de nem
feltétle nül) balmenetes, és nagyon erósen be van szorítva
a helyére. Legjobb ezzel a problémával szakemberhez
fo rdul ni.
Összeszerelésko r érdemes kivágn i egy akkora hajl ékony
műanyag négyszöget (pl. egy átlátszó irattart6 tasakb61),
amely a tengely köré hajlítva kitölti a hajtócsapágyház
belsejét. A négyszög kb. olyan széles legyen, mint a
tengelyen a kúpok közötti távolság és másfélszer olyan
hosszú, mint a csésze kerülete. Behelyezés elótt célszerű
a műanyag la pot a tenge/yre tekern i, s azzal együtt a
helyére tenni. Ügyel jü nk arra, hogya szétny íló végek
lehetóleg alulra kerüljenek, miután a palást "kirúgta magát". A műanyag palást meg fogja akadályozni, hogya
vázcsövekbó l rozsda stb. jusson a hajtócsapágyba.
Ha nem használunk sárvéd ót, akkor zárj uk le parafadu góval vagy olajos ronggyal a nye regtartó fe lső végét. Ha
finomszabályozós a nyeregtartó, akkor erre nin cs szükség, mivel az fe lül ról úgyis zá rt.
l"
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porvédót (27. ábra), Van, amelyik menetes (ez ab~
ból látszik, hogy a külsejét kulccsal vagy kézze l jól
meg lehet fog nil, van amelyiket apró csavarok
ta rtjá k, m íg a több it csavar húzóva l kelllepattintani
a

helyérő l.

3 Fogjuk meg a tenge ly belsó végét,
le a

külső végéről

és csavarjuk
az ellenanyát (ez min dig jobb me-

netes).

4 Szedjük

le az alátétet, majd tekerjük le az állítható kúp ot. Közben tartsuk a helyére szorítva a
tengelyt, neh ogy kiszó ródjanak a belső go lyók.

5 Szedjük ki a kü l ső golyókat, húzzuk ki a tengelyt, és szedjük ki a belsó go lyókat is.
Összeszereléskor feszítsü nk csavarhúzót vagy csipeszt a
kúp egyenes oldala és a pedálhüvely közé, hogy az ellenanya ne tudja magával ragadni a kúp ot. Még a körmös
alátét is magáva l viszi kissé a kúpot, tehát a csapágy már

4
3.1 )

/

3/')

·~ ~O~~~
5

-I

7

6

8

27. áb ra. Pedálcsapágy
1 ped áltengely; 2 pedálhüvely; 3 fix (aj és állítható (b) kúp; 4 fix csészék; 5 golyó k;

6 ellenanya; 7 nyelves alátét; 8 porvédó kupak
csak ezért is szorosabb lesz, mint meghúzás e l ő tt volt.
Vissza sze relés elött zsírozzuk be enyhén a tengely kiá lló

b)~

végét, kűlönö s en, ha a hajtókar alumíniu mból van.

A HÁTSÓ KERÉK KISZEDÉSE

1 Váltsunk a legkisebb hátsó lánckerékre.
2 Lazítsuk meg a tengelyrögzító anyák at,

ill. a
gyorskioldót (28. áb ra). Nyissuk ki a fék gyorskioldóját (l. a 37. ábrát), vagyeresszük ki a l ev eg őt a
töm lóból.

3 Valaki emelje

28. ábra. A keréktengely rögzítése

a hatlapú anyával; b szárnyas anyával;

meg 10 cm-re a kerékpár hátsó

c gyorskioldóval

részét.

4 Ragadjuk meg hátu lró l a kerékpárt a hátsó villasaru tájéká n. Jobb kezünkkel feszítsük hátra a vá l ~
tót, amennyire csak lehet, két hüvelykujjunkkal
ped ig nyomjuk elóre és lefelé a tengelyvégeket,
amíg a kerék ki nem esik a hátsó vil lábó l (29. ábra).
Ha ez nem következik be, nézzük meg, nem akadt~
e meg az abroncs valam elyik fékpofában. Ha nem
az a baj, csavarjuk ki jobban a jobb oldali tengelyrögzí t ő anyát, hátha az ak adt meg a vá lt ó val amelyik részében .

Az elsó kerék kiszedését haso nlóan végezzük, csak ott a
váltó nem okoz gondot. A gyorskioldó kallantyú ja mindig
a kerékpár balo ldalán legyen (I. a 31. ábrátJ. A hátsó
kerék esetében ennek a valtó miatt kell így lennie, az elsó
kerékében pusztán a rend kedvéért vagy esztétikai okból
(ti . miért ne legyenek ugyanazon az oldalon).
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6 Visszarakás elótt kenjük be kevés zsírral a kerék-

Á KÁ SNI LESZEDÉSE

"I ',,·d jLik ki a hátsó kereket. Távolítsuk el a jobb
old,,11 tcr1selyrögz ító anyát és az a látétet, ill. gyorskl"kl ó, agy esetében a jobb oldali anyát a rugóva l

jlMYC,U.

2 IIlusszük be le a racsni ba a hozzá való körmös
Volgy bo rdás leszedót DO. ábra). Ha nem megy a
h uly6re, cs avarjuk le a tengely ról azt a távtartó
"nyÁl is, amelyik ezt megakadá lyozza . (Ehhez a
túloldal'on l evő anyák segítségével szilárdan meg
kol I tartaní a tengelyt.l

3 A leszedót a fazán felcsavart tengelyrögzítá anya
fogja megtartani a helyén (30c ábra) . A bordás
leszedót nem kell okvetlenül felfogatn i, mert mélyen benyúlik araesniba.
meg jó erősen a fö ld re állított ke reket,
majd egy hosszú nyelű v illáskulccsal indítsuk meg
a racsnit. (A lánc mozgással ellentétes irányban kell
forgat nunk a szerszámot). Még jobb, ha a leszed őt
- a kereket vízszintesen tartva - a lu lról satu ba
fogjuk. Egy rövid, de határozott és erőtel j es IIko rmá nymozdulat" ba lra, és a racsn i már ki is lazult.

4 Fogjuk

agy menetes részét. A racsnit kézzel hajtsuk vissza
a helyére. Mihelyt felmerü l a gyanú, hogya menet
jéJrekapott", azonna l tekerjük vissza a leszed ószerszámmal, majd kísére ljük meg ismét óvatosan
a helyére tekerni . Erős meghúzásra semmi szükség:
a racsni úgyis a helyére szorul az első nagyobb
emelkedón.
Akinek gyorsk ioldós a hátsó tengelye, készíttesse el magának alumínium ból a 30a ábrán látható ,,zsebsatut".
A zsebsatu szögletes nyílása a leszedő külsejéhez illeszkedik, a menetes furat a gyorskioldó csavaros rúdját fogadja magába, míg a kigömbölyített villa arra való, hogy
al ka lmi eszközökkel (pl. a zsebsatut a kormányfejen lovagoltatva) forgatónyomatékot tud junk kifejteni.
Ha új láncot teszünk fel a régi, kinyúlt helyére, általában
a racsnit is ki ke ll cserélni, mert a legtöbbet használt
lánckerék "szalajtani fog", azaz i dőnként ugrik, pattan a
lánc a megkopott fogak on.
A racsnileszedés a lkalmat nyú jt a rra is, hogy közgyűrút
tegyünk a racsni és a kerék közé. Ez akkor válik szükségessé, ha a hátsó váltó majdnem "bevált" a küllők közé,
amikor a legkisebb áttételbe tesszük, vagy ha a lánc
futásvona la nem ideális (31. ábra).

A KERÉKAGY SZÉTSZEDÉSE

5 Szed jük le

a te nge lyrögzító anyát, és ha jtsuk le
kézzel a racsn it a szerszámnáJ fogva .

1 Szedjük ki a kereket, távolítsuk e l a kerékrögzitő
anyákat (il l. a gyorskioldótl. A hátsó kerék rő l szedjük le a racsn it. (Az utóbbi nem fe ltételenül szükséges, de kénye lmesebbé teszi a munkát.)

(B-- l

cJ!aj

2 Lazítsu k ki az ellenanyát a tengely egyik oldalán,
lehetáleg a ba l oldalon 132a ábra). Ehhez a munkához egészen vékonyagyku lcsok szükségesek, mert
csak ilyennel férünk hozzá a kúphoz. Az e l ső agyhoz 13 - 14-es, a hátsóhoz rendszerin t 15 - 16-os
kulcs való.
Ha nincs agykulcsunk, két közönséges villásku lcscsal is boldogu lunk. Ekkor a tengelyvégeken talál ható ellenanyákat egymással szemben, nyitó
irányban kell tekernün k.

30. ábra. A racsni leszedésére használt eszközök
a zsebsatu; b bordás és körmös leszedók; c a leszedó
felrakása
1 kerékrögzító anya; 2 keréktengely
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31 . á bra. A hátsó villa felülnézetból
Ideális esetben az 1 váz és a 2 hajtórendszer középvonala párhuzamos egymással. Az ábrázolt
esetben pl. elkeJne egy

kőzgyú rú

az agy és a racsni közé. A rajzból világosan látszik, miért kell

rövidebbre venni a jobb hátsó kü llóket, ha azt akarjuk, hogya 3 abroncs középen fusson
A baj ilyen kor csak az, hogy nem tudjuk előre, melyik
oldalon fog meglazul ni az ellenanya. Az első kerék nél ez
sem jelent problé mát, mert úgy tesszük ma jd vissza az
ai

összeszerelt

kerek~tJ

hogyamegbontott rész kerüljön bal

oldalra.

A hátsó kerék esetében bontás előtt célszerű pontosan
megmérni a jobb oldalról kiálló tengelyvéget, majd ha
azon az oldalon lazul na ki az ellenanya, akkor úgy kell
eljárni, hogya kiszedett tengely re visszatekerjük a kúpot
és az ellenanyát (ugyanoda, aho l voltak), majd jó erősen
egymásnak szorítjuk éket. Ezután megbont juk a kötést
a másik oldalon (most már hozzáférünk).
A körülményes eljárásnak az az oka, hogy nem biztos,
hogy a legvégén rendesen helyre tudjuk majd állitani a
kötést a megbontott oldalon. (Ha nincs agykulcsunk,
akkor több, mint val6szinú, hogy így lesz.) Ez azt jelenti,
hogyameglazult oldalon a kerék forgása magával sodorhatja a kÚpOL Minthogy a tengely jobbmenetes, bal
olda lon ez a kúp ki csavarodását, jobb oldalon viszont a
becsavarodását okozza. Az első esetben a csapágy kissé
ki lazu l, de a kúp végül is nekiszoru l az ellenanyának.
A másodikban viszont megszoru l a csapágy, ami erősen
nőveli a súrl6dá st és a csészék igénybevételét.

/}I

7

3 Csavarj uk le akilazít o tt ellen an yát és a kúpot.
Húzzuk ki félig a tengelyt, hogy hozzáférhessünk
a golyókhoz a megbontott oldalon_

32. áb ra. Kerékagy
a a kúp és az ellenanya megbontása agykulcsokkal;
b sze rkezet; c a porvédó kipattintása
7 keréktengely; .2 agyhüvelYi 3 állítható kúpok; 4 fix
csészék; 5 golyók; 6 ellenanyák; 7 porvédó

4 Ha

a golyók szabad on va nn ak a csészében,

piszkálju k ki óket a porvédó mögül, majd húzzu k
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kl I I h ll '!Wlyt ('gészen, hogya más ik oldalon
Ill i/ 1-. hOlLó lud junk férni.

l evők

5 11.\ cl golyók kosárban vannak, húzzuk ki a ten'Wlyl cg SZ 11 és egy csavarhúzóva l pattintsuk ki
" ""rvédő gyűrűket (32c ábra). így már ki lehet
v l'dni é1 go lyókat.
6 0sszerakás kor fordított sorrendben já runk el.
II .. nincs agykulc sunk, és a tengelyen körm ős aláI (· t sin cs a kúp és az ell enanya között, nehéz
dolglink lesz, míg rendesen beszabályozzuk és rögIltj Lik a kúpot.
.
(( n egy erős csipesszel, eset leg csava rhúzó seg ítségével szoktam megakasztani a kúpot, miközben az
f-lI onanyát nekifeszítem.l
A jól beszabályozott csapágy olyan könnyen forog, hogy
I t::ngelyvégeknél alátámasztott kerék önmagától a leg.dncsonyab b súlypontú helyzetbe fordul. Ilyenkor a tökélutcsen centírozott kerék szelepe alul van.
,l

A 33a ábrán látható leszedószerszámokat fé l óra alatt
bárki elkészíthetí egy-egy 5 mm átmérójű, 14 cm hosszúságú lágyvasból. Én pl. egy tetófedésnél használt, hosszú
horganyzott csava r menet nélkü li szárából hidegen kovácsoltam a magaméit. A végsó alak megadásához satu és
reszelő szükséges. A kü ll ő beakasztására szolgáló bemetszést túreszelőv e l vagy ha van: fúróval és acéJfúrésszel
készíthetjük el. Lényeg, hogyadrótperem alá nyúló rész
szép simára legyen reszelve, nehogy megsértse a gumit.

5 Ha az egész belsőt le kell szedni, nyomjuk be a
szelep et a külső gumiba, és kezdjük ott a lefejtést.
A kü l ső másik pereme maradjon az abroncson.
6 A kiszabadított és fe lpu mpált bel sőt legjobb víz
alá nyomni, hogy a felszálló buborékok elárul ják a
lyuk helyét. A nagyobb lyu kat a sziszegő hang,
majd a gyanús helyre tett nyá lcsepp is eláru lja.

7 A bejelölt

és megszárított hibás részt fo rin tnyi
területen érdesítsük meg dörzspapírra l, majd
egyen letesen ken jük be a nyugatnémet Tip Top
készlet ragasztójával Inálunk is kapható). Pár perc
múlva az eredetileg csillogó ragasztómáz elveszti
fényét, jelezvén, hogy eléggé megszikkadt már a
fo lt feltevéséhez. A foltró l óvatosan fejtsük le az
alumíniu mfól iát anélkül, hogy hozzáérnénk a szabaddá váló felülethez. (Az átlátszó fó liát egyelóre

A DRÓTPEREMES GUMIK JAvíTÁSA

1 Ha gyakran kel l pumpáln i a kereket, e lőszőr a
szelepet vizsgáljuk meg (egy csep p nyá l segítségéveD, hátha nincs eléggé meghúzva a belső rész.
2 Ha nem erről van szó, nézzük meg a kü lső
gumit, hátha nyi lvánvaló a defekt oka. Ha megtaláltuk a hegyes tárgyat, húzzuk ki, és jelóljü k be
a helyét.

3 Ha nem találtu k meg a lyuk at, a kereket okvetlenü l le kell szedni. (Kü lönben rajtunk áll, hogy mit
cs inálunk, ti. elég, ha csak a lyu k környékén teszszü k szabaddá a b e l sőt, s ehhez nem muszáj a
kereket kiszedni.l A továbbiakban abból indulok ki,
hogya kereket le kellett szedni.
ki az összes l evegőt, szed jük le a szelepsapkát és a szeleprögzítő anyát (ha van), majd
körben haladva fejtsük le a külső gumi egyi k oldalát az abroncs ról.

4 Eresszük

a)

33. áb ra. A külső leszedése (a) és vjsszarakása
a szelep környékén (b)
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hagyjuk békén.! Ezután a folt egyszí nű oldalát szorítsuk a belsó felületére. A körmünkkel jó néhány-

szo r dö rgöljük át a foltot, majd az átlátszó fóliát is
húzzuk le ról a. A megjavított belső azonnal használható.

8 Visszahelyezés elótt enyhén fel kell

pumpálni a

b el sőt,

hogy ne gyúród jön össze betevéskor. (Ne
felejtsük el: a küls ő egyik pereme mindvégig az
ab roncson maradt! Ha lejött volna, e l ős zőr azt
tesszük vissza a helyé re.) Elő sző r a szelepet tegyük
vissza a helyére, majd - jobbra-balra haladva az egész szerelt gumit. Ügyeljünk ar"ra, hogya
szelep egyenesen álljon. Ha szükséges, közben

34. ábra. A szingókülsö összevarrása

SllNGÓ JAvíTÁS

1 Szedjük

le a kereket, eresszük ki a maradék
a tö m l őbó l. Feszítsük le kézzel a gumit az
abroncsr61. Ha nem látszott a sé rül és he lye, keressük meg a lyukat a buborékos módszerrel. (A szelep tövénél felszá lló bu bo rékok ne m okvetlenü l
levegőt

engedjunk k i a l evegőbő l.

külső gumi visszatevését a szelepnél kezdjük
el. Nyomjuk vissza kissé a szelepet a kü l ső be, hogy
ne csípődjön be a be l ső a k ülső pereme alá 03b
ábra). Ba lra- jobbra haladva, a kezünkkel tegyük
vissza az egész kü l ső gum it. Az utolsó kb. 10 emhez erős hüvelykujjak kell enek, és lehet, hogy még
kí kell engedni a bel s őbe zárt levegő bö l is.

9A

jelentik azt, hogya lyuk ott van. ) Jelölj ük be a lyuk
helyét.

2 Fejtsük le csavarhúzóval a varrást tak aró szalagot kb. 15 cm hosszan, majd vágjuk fe l a va rrást
kb. 10 cm hosszan.

3 Fejtsük

A defektet néha a túl hosszú küllóvégek, esetleg a ko rrodálódott acélabroncsr61 leváló érdes rozsdaszemcsék
okozzák. A k üll ő végét le kell reszelni, a rozsdás részt
simára kell csiszol ni. Akármi is a defekt oka (p l. a k ülsőbe
szo rult üvegszilánk), azt el kell távolítanunk, mert kü lönben ha marosan ismét ragaszthatunk.
Rendszeresen ellenőri zzük a tömló nyomását, mert a
túlságosan belapuló gu mi oldala berepedezik, és jobban
is kopi k.
Ha a kü l ső gumi "sérvet kap" (megszakadnak benne a
szilárditó rostok), átmenetileg segít, ha ragtapasszal befáslizzuk a ke rék egy részét. Mivel ilyenkor kénytelenek
vagyunk hatástalanítani a féket, csak szükség ből és átmenetileg fo lyamodjunk ehhez a megoldáshoz. Az el ső
adandó alkalommal cseréljük ki a külsót.
Du rrdefekt után a belső rend szerint több centiméteren
felszakad. Egy szingóbelsóból kivágott darabbal az ilyen
gu mit is meg lehet menteni. A szing6darabol ugyanúgy
használjuk, mint a Tip Top készlet foltj át, azzal a különbséggel, hogy ezúttal a foltot is be kell ragaszt6zni.

ki fino man a belsót, határozzuk meg

pontosan a lyuk helyét egy kis nyáll al, majd ragasz-

szuk meg a szá razra töröl t gumit a dr6tperemesnél
leírta k szerint.

4 A meglevő régi lyukakat használva, varrjuk végig szorosan a fel tárt kül sőt csomózott végű selyemcérnával. Kb. 1,5 - 1,5 cm átfedés legyen a
régi és az új varrás között. Varrás közben csi ppentsük össze a kü lsó széleit, hogy ne legyen a belsó
gum i a tű útjában (34. ábra).

5 Kenjük be szingóragasztóva l a va rrást, és nyomjuk vissza a helyére a varrást takaró sza lagot.

A SllNGÓ FELRAKÁSA

1 A már használt abroncs ról

és szi ngóról benzinnel távolítsuk el a régi ragasztót. Ha a gumi új, egy
kicsit tágítani kell. Legegysze rűbb , ha a gumi kariká-
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!n/ll.lh lol1 csra, felpumpá ljuk, és napokon keresztül
"/W""gy juk.

5 Forgassuk meg a kereket a tengelyvégeknél tartva. Ha úgy lát ju k, hogy a gumi "üt", igazítsuk meg
az abro ncson. Ne a fe kete-fe hér határvonalat figyeljük, mert ez ritkán párhuzamos a ke rékkel,
hane m a recézetet.

'l. Kt'n /ük be ragasztóval az a bro ncso t és a szing6
11&.6 oldalát. Vá rjuk meg, míg megszi kkad a raH.... l,lÓ (kb. 10 pe rc). Ha nincs szingó ragasztónk,
P,dma Tex vagy Pa lma Fix is megteszi.

szingóragasztó teljes száradása 8 ... 10 órát vesz igénybe.
Addig legyünk nagyo n óvatosak a kanyarokban, nehogy
leugo rjon ti. gumi. Aki szingóragasztó-szalagot használ,
elónyben v<tn. mert az azonnal megtapad.

3

KERÉKCENTíROZÁS

1111!t'IHl llk, t:., crólelj esen, de óvatosan felfe lé húzo-

1I" ' I"k, kllrbo-körbe haladva 135a ábra). Az is hasz11.11, II., (""gasztó nélkül) fe ltesszü k a szi ngót egy

A

Állítsuk az ab ro ncsot tiszta, puha fe lulet re. TelIyük a helyé re a szelepet. A sze(eptál jobbra-balra
ogysze rre e lind ulva, igazíts uk rá a lee resztett gum it
,ll abroncs ra (35b ábra) .

Ak i látta a Start két keréken címu amerikai fi lmet,
az tud ja, mi kell hozzá: egy áll vány, állít ható ütközőv e l , ami a kerék a broncs o ldalsó és sugá rirá nyú
ütését méri, valamint sok ~s ok türel e m és hozzáértés. Akármelyik feltétel is hiá nyzik, tökéletes eredményre ne számítsunk. Ezért itt csak az országú ti
szükségmegoldás m űveletei t ismertetem.

4 Az

utolsó da rab visszarakása a legne hezebb.
r ordítsuk úgy a kereket, hogya lifegá szingádarab
(ölülre és a kerék túlsó ol dalára essék. A hüvelykujj
párná jáva l az abroncs ra támaszkodva, haszná ljuk
emelóként a többi ujjai nk at, s a gumi má ris a
helyén van 135c ábra).

1 Vizsgá ljuk vég ig a külláket a kerék egyik oldalán.
Amelyiket tú l lazának itél jük, húzzuk meg (3 6.

CI
35. ábra. A szingó felra kása

a nyú jtás;. b és c a fel rakás kezdó és végfázisa
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abroncshoz, Ha -megvan a legütósebb pont, -vegyük kezelésbe a környezetében ta lálható 4 - 6
küll6t. A nyolcas nagyságától függő mértékben
11/4... 1 fordulattal) húzzu k meg a túlsó agyperemhez futó küllőket, és lazitsuk ki az ütős oldal kül lő i t
Ezen belül is a nyolcas központjában l evő küllóket
kell j obban meghúzni, ill. meglazítani. Az elj árás
többszöri megismétlésével túrhetóen cen tírozott
lesz a kerék.

36. ábra. K üllőcsere
a törött kü ll ő kicsavarása; b a
c küllőkulcs

Ha a kerék erősen deformált volt, el kép ze l hető, hogy
csak a 3. és 4. művelet váltogatott és több szöri megismétlése jár kielégítő e redménnyel.
kü llő

megfeszítése;

KÜllŐCSERE

1 Ha jobb oldal i hátsó küllő pattant el, vegyük

ábra), hogy az összes kü lIó egyformán feszes legyen ezen az oldalon. Ismételjük meg az eljárást
a másik oldalon is. Ha a küllőanyák némelyike
berozsdásodott Inem forog), akkor a küllöt ki kell
cseré lni.

ki
a kereket, és szedjük le a racsn it. Ha nem ilyen
küllőt kell cse rélni, akkor a kerék a helyén is maradhat, feltéve, hogya pótkülló teljesen azonos a
régivel (tehát a hossza és a menete is ugyanolyan).
Ha nem vagyunk teljesen biztosak a dolgunkban,
akkor vegyük ki a kereket és szedjük le a gumit is.
A továbbiakban abból indulok ki, hogya gumit nem

2 Emelje meg valaki a kerékpár megfelelő végét.
Hajtsuk meg a kereket.

3 El őszö r a "tojást

kell kiszedni" a kerékból, azaz
meg kell szüntetni a sugárirányú ütés ét. Támaszszuk az ujjunkat a villá ra az abroncs kü lsó peremének magasságában. Az ujj unk hegyét szint je lző
ként használva keressük meg a legmagasabb hupli t az abroncson. (Tehát ne a gumit figyel jü k.) Húzzuk meg a hupl i közepén található egy-két küllöt
(1/2 ... 1 fordulat) és lazítsuk ki ugyanannyi ra a szemközti küllőket. Az eljárást ismételgetve, végül is kör
alakú lesz a kerék.

kel/eLl leszedni.

2 Csavarjuk ki a kü llóanyából a törött küllódarabot 06. ábra). Vizsgáljuk meg alaposan az agyperemet a hiányzó kü lIő környékén, va lamint a fúzés i
mintát. Hamarosan rá fogun k jönni magunktól is,
hogy melyik olda lról kell befúzni az új küllöt, és
arra is, hogy melyik ke resztező küllőt melyik oldaláról kell megkerülnie. Közben bátran el lehet görbíteni a küllőt : majd kifeszül, ha a végén meghúzzuk.

4 Határozzuk

meg most a legnagyobb nyolca s
helyét, vagyis azt az abroncsrészt, amelyik legjobban üt oldal irányban. Ezt a legegyszerúbben a
helyesen beszabályozott fék fokozatos meghúzásával tehetjük meg. Ha nem bizunk a fékben,
támasszuk a két hüvelykujjunkat szimm etrikusan
a villaszárakra az abroncs oldalának magasságában. lassú "elótolással" közelítsűnk ujjainkkal az
42

3 Miután nagyjából meghúztuk a kűllóanyát, centírozzuk ki a kere ket. A küllőtörés ténye ugyanis
arra utal, hogy a feszü ltség nem vo lt egyenletes a
kerékben.
Ha csavaros r ögzítésű ko rmánydugót használunk, akkor
a tarta lék küllók tárolására a kormányszarv belseje az
ideális hely: ott ugyanis nem zörögnek.

l'ÉKBEÁLLíTÁS
Al (l lábbiakban abból indulok ki, hogya fék rend-

2 Állítsuk be a fékfogantyú helyzetét a 21. ábra
szerint. A bi lincset rögzító csavar a fogantyú belsejében van. Húzzuk be a fék kart, mintha fékeznénk,
majd tol juk félre az útból a laza kábe lhuzalt csavarhúzóva l.

'",er nem hi bás, csak rosszul van felszerelve és
beszabályozva. A továbbiak jobb megértéséhez
tekintsü k át a 37. ábrát.

Ha a fék gyorskiold6ja a 37b vagy c ábrán látható típusú,
akkor ehhez a múvelethez nem kell okvetlenül kilazíl ani
a horgonycsavart, általában elég, ha kinyitjuk a gyorskiol-

'-.uhasc használjunk bontott kerékbó! származó "fáradt~
I..lIl1ókct.

dól.

1 lazítsuk ki a kábelhuzal végét rögzítő horgo nycsava rt (J8. ábra).

3 Centírozzuk a ke reke t, ha szükségesnek látszik.
Az abroncs pontosan a villa közepén legyen, az
o ldalirányú játék ne legyen több 3 mm-nél.

Frre a múveletre akkor van szü kség, ha
• túlságosan laza vagy feszes a huzal, és a kábelszabályzóval már nem boldogu lu nk;
• módosítani kívánjuk a fékfoganty ú helyzetét;
• cserélni vagy tisztítani szeretné nk a kábelt. Az utóbbi
esetben ki kell akasztani a kábelt a fékkarból is (1 8a ábra).

4 Állítsuk

be a fékpapucsok abroncs hoz viszonyított helyzetét a 39. ábrán látható módon. Ha a
papu cs pe reme csak három oldalról veszi körü l a
fékgu mit, ügyeljünk arra, hogy a nyitott olda l hátrafelé nézzen, nehogy kisodród jo n a gumi fékezéskor. A fékgum inak párhuzamosnak kell lenn ie az
abronccsal vagy esetleg az e l ü l ső vége picivel közelebb lehet hozzá. Ha a hátsó vég ér e l őször az
abroncshoz, a fék jellegzetes, visító hangot ad .

-

1

'I

2

Ilyenkor azt szokták aján lani, hogy csavarjuk meg kissé
a fékpapucsot tartó szemet. Én inkább azt javaslom, hogy
tegyünk a papucs alá egy alumínium lemezból hajlit ott
ferde alát étet, olyat, amilyet a 39. ábrán látunk.

bl

al

5 Csava rju k be fél ig a kábelszabályozó csövecs két
a kábe lta rtóba 138a és 18b ábrákl.
6 Zárjuk a fé k gyorsk ioldóját Iha va n).
7 Lazítsu k ki hátul azt az anyát, amelyik a féket a
CI

vázhoz rögzíti. (Ha a fék pofák teljesen egyforma
. távolságra vannak az abron cstól, akkor ez a lép és
elmarad.)

8 Szorítsuk

rá az abro ncsra a fék pofákat. Ha va n
segítség, akkor kézzel vagy úgy, hogya klipsz
szíjával körbeke rítjük az egészet, majd a szíjat
szorosra húzzuk. Végső soron madzag is megteszi.

37. ábra. Gyorskioldók abroncsfékekhez
a a fékkarra szerelt kioldó minden abroncsfékhez jó;
b középhúz6s és c oldaJthúz6s fékhez való gyorsk ioldó
1 zárt állapot; 2 nyitott állapot
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t

4

,J
bJ
cJ
38. ábra. féktípusok
a oldalthúz6s fé k; b konzolos; c közönséges középhúzós fékek; 1 fo rgáspont; 2 rögzítési pont;
3 kábelszabályozó; 4 horgonycsavar

9 Húzzuk meg ismét a fé krögzító anyát. Ha minden jól ment, akkor a fékpofák most már szimmet-

Ha szorul az oldalthúzós fék, lazítsuk ki a 38a ábrán
látható ellenanyát, hajtsuk kijjeb b (negyed vagy fél fordulatta l) a belső anyát, majd szorítsuk nek i ismét az ellenanyát. (Természetesen előzőleg gyöződj ünk meg a fe lől,
hogy nem a fékhuzal szoru l-e a huve[yében.)
Ha fék kábelt cserélunk, ügyeljünk arra, hogy se tút rövidek, se túl hosszú ak ne legyenek a fékkarokt61 elinduló
kábelívek. Az e l ső esetben zavarhatják ugyani s a kormányzásl, míg az utóbbiban csökken a fékezés hatékonysága.
A kiszórösödött hátsó fékhuzal esetleg még jó lesz az első
fékhez.
Sze relésko r nem jó a kerékpárt fejre állítani, mert megtörhetnek a fékkábelek. Ha mégis így szerelünk, polco ljuk
alá a kormány közepét.

rikusa k maradnak az abroncshoz képest.
Ha a fék oldalthúz6s, akkor el képzelhető, hogya fékpofák továbbra sem egyszerre fogják érinten i az abroncsot,
amikor fékezünk. Ha így van, egy csava rhúzó és egy

kala pács segítségével módosítani kell annak a rug6nak
(pontosabban: csak az egyik rug6szárnakl a görbületét,
amelyik kifelé nyomja a fékpofákat.

10 Ragad juk meg csípófogóval a kábel huza l horgonycsavaron tú ln yúJó végét, húzzuk ki be l ő l e a
lötyögést, de ne feszítsü k túl, majd szorítsu k meg
ismét a horgonycsavart.

11 Oldjuk le a klipsz szíját a fékról.
12 A kábelszabályozó segítségével állítsuk be úgy
a fékp ofákat, hogy legfeljebb 2... 3 mm-re legyenek
a megpörgetett kerék abroncsától. Il yenkor a teljes
fékezó hatás eléréséhez legfeljebb 3... 5 cm-nyi re
kell behúznunk a fékkart. A fékgumik kopása míatt
ezt a műveletet i dőnkén t meg kell ismételni.

,J
bJ
bJ
39. ábra. A fékpapucs beállítása
a helyes és b helytelen beá llítá s; c ferde alátét
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cJ

Al ElSÖ VÁllÓ BEÁllíTÁSA

2 TekerjOk ki fé lig a véghelyzetá llító csavart vagy
csavarokat.

l szere lj ük fel a vá ltót a nyeregcsóre úgy, ahogy
azt a 40. és a 44. á brán látju k.

A paralelogram ma típusú vá ltókon (ilyen a 40b áb rán
bemutatott váltó is) két állftócsava rt találunk valahol

A lánctereló lemezeinek párhuzamosak nak kelJ lenniük
a lánckerekekkel. Ügyeljünk arra is, hogya kü lső terelóIemez alja koncentrikus (párhuzamos) legyen a legnagyobb
lánckerék peremével, és attól legfeljebb 2... 3 mm távol·
ságra helyezkedjen el, amikor a legnagyobb áttéteibe

egymás mellett. A be lső véghelyzetet állító csavar rendszerint L betűvel (Iow gear = kis áttétel), a kü lső véghely7:etet állító pedig H b et űvel van jelölve {high gear = nagy
,ittéteD.
A rúd típusú váltó (41b ábra) egyet len állítócsavarja általában jelöletlen, és a külső véghelyzet áUítására való.

váltunk.
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41. ábra. A lá ncváltó mDzgása
a paralelogramma típusú e l ső váltó; b rúd típusú első
váltó; c pa ralelogramma típusú hátsó váltó;
d pantográf típusú hátsó váltó
1 paralelogramma; 2 rúd; 3 lánct ereló

40. ábra. Az elsó láncvá ltó beá llítása
a oldalnézet; b felülnézet
1 lánctereló; 2 kábeltartó; 3 horgonycsavar; 4 a bel ső
véghelyzetet, 5 a k ülső véghelyzetet állító csavar
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A HÁTSÓ VÁLTÓ BEÁLLíTÁSA (EGYKÁBElES
VÁLTÓK)

A bel ső véghelyzetet itt úgy lehet szabályo7.ni, hogy
ki lazít ju k azt a csavart, amelyik a láncterelöt a mozgat6rúdhoz fog ja.

3 Váltsu nk

1 5zerelj ük fel a váltót a 42. á brán látható módon.

elöl a legbelső, hátul pedig kivű l rói a

második lá nckerékre. Hátul azért

ne m

a

Ha a vá ltón ta rtósaru va n, elóbb ki kell szedn i a hátsó
ke reket. Ha váltá t cserélünk, általában a láncot is meg
kell bo ntanunk.

l eg küls ő

lánckerék re vált unk, mert a kapott "kicsi a kicsivel"
ko mb ináció - akárcsak a "nagy a naggyal" - túl
nagy o ldalirányú feszü ltséget okozna a láncszemekben (45. áb ral, s Igya lánc idó elótt elkopna.

2 A hátsó váltóko n két vagy háro m szabályozó·
csava r szokott lenni. K et tő ezek közül mindig a
belsó lU, ill. a külsó (H) véghelyzetet szabályozza,
a ha rmadik ped ig - ha van ilyen - a vá lt6test
(azaz a paralelogram ma) függó legeshez viszonyított helyzetét.

4 Lazítsuk

ki a váltó n talál ható horgonycsavart.
Nyo mju k teljesen e l ő re az e l s ő vá ltó vál tókarját.
(Ez mindig bal oldalon van .)

5 A belsó véghelyzetet szabályozó csavar lU bete·

Amennyiben az utóbbi vá ltoztatható, nyomjuk elő re
ütközésig a váltótestet, maj d áll1tsuk be a szabályoz6csavart a követ kezőkép pen:
Ha a váltó pantográf típusú, a vá ltótest legyen csaknem
párhuzamos az als6 villával, ill. legyen az ele je csöppet
magasab ban (43a ábra).
0
Ha a váltó para lelogramma típusú, a váltótest 20 ... 30 -ot
zárjon be a függó legessel (43b ábra).

kerésével (i ll. rudas típusú vál tó esetében a t ere l ő
elcsúsztatásáva l, ma jd a megfe l e l ő helye n tö rté n ő
újrarögzitésével) állítsuk be úgy a l á ncte relőt, hogy
a k ü l ső te reló lem ez kis hij án súra lja a láncot, amikor a ha jtókart körbetekerjük.
Rudas típusú váltónál ügyeljünk arra, hogy a külső tereIólemez alja tovább ra is koncentrikus maradjon a kütsó
lánckerékke l.

3 Tekerjük ki félig a véghelyzetállltó csava rokat.

6 Ragadjuk meg cslpófogóval a kábel huzal hor·
gonycsavaron túlnyúló végét, húzzuk ki belóle a
lötyögés t, de ne feszí ts ű k t úl, majd szo rítsu k meg

4 Válts u nk

5 Lazítsuk ki a hátsó váltón l ev ő horgony csava rt.
Tekerjük be fé lig a kábelszabá lyozót (ha van ilyenl

ismét a horgonycsavart.

7 Váltsu nk e lö l a

elö l·hát ul a legk ülső lánckerekek re.

legk ülsó, hátu l pedig belü lról a

második lánckerékre. Állítsuk be úgy az elsó vá ltókart, hogya b e l ső t ere l ő le mez csaknem súrolja a

láncot.

8 Tekerjük be ütközésig a külső véghelyzetet szabályozó csavart (H).
A 3. és a 7. lépést a 45. ábra ala pján érthetjük meg.
Vegyü k észre, hogy éppen a mondott kom binációk a

bJ

legkriti kusabbak a lánc és a terelő sú rlódása szempontjából.
Ha a szabályoz6csavarok jelö letjenek, pr6bálgatássa.! is
eldönthetjük, hogy melyik mit állít.

42. ábra. A hátsó villasa ru kia lakítása
a fi nomszabályz6s; b rögzítósarus vált6hoz való
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a vá ltó kábeltartó já ba. Nyomju k teljesen elóre a
hátsó vál tó váltókarját.

6 Teke rjük be a nnyi ra a külsó véghelyzetet állító
H csavart, hogy a vál tó Já ncterelóje pon tosan a
racsni legkisebb lánckereke alá essen, és a lánc
semerre se akarj on leugrani hajtás közben.
7 Ragadjuk meg csipófogóva l a kábelhuzal horgonycsavaron tú lnyú ló végét, húzzuk ki belóle a
lötyögést, de ne feszítsü k tú l, majd rögzítsük ebbe n
a helyzetben a horgo nycsavarral.
8 Váltsu n k elöl-hátul a legbelsó lánckerék re. Állitsuk be úgy a hátsó váltó vá ltóka rj át, hogya lán ctereló g ö rgő pontosan a racsni legnagyobb lánckereke alá esse n, és a lán c semer re se akarjon leugran i

,I I

hajtás közben.

9 Tekerjük be ütközésig a belsó véghelyzetet ál lító
L csavart.
Ha a szabályoz6csavarok nincsenek bejel6 Jve, próbáJgatással döntsük ej, hogy melyik m it állít. A külsó végheJyzetet állító csavar befelé nyom ja a láncterelót, a másik
pedig kifelé. (A csavargatásnak csak a megfel e l ő véghely-

zet közelében látszik a hatása.)
Ha ú j racsnit teszünk fel, ne felej tsuk el újraszabályozni

a hátsó váltót, nehogy bcváltson a kü llók közé.
Ha a váltót egyszer már rendesen beá llítottu k, az utólagos kisebb módosításokat a kábelszab ályozóval is elvégezhetj ük, tehát a ho rgonycsavar kioldása általában elmarad. (A beállítást - az 5. és a 7. pont kivételével
ugya núgy végezzük, mint ko rábban.)

vi
43. ábra. Az a pantográf és a b paralelogramma típusú
hátsó váltót e lső pillantásra elárulja a 6 váltótest
állása. Maga a váltótest mindkét esetben
paralelogramma szerk ezetű , tehát a lánctereló
önmagával párhuzamos elmozdítása a 41a ábrán
bemutato" paralelogramma elv alapján történik
1 kábelszabályoz6; 2 horgonycsavar; 3 láncfeszító;
4 és 5 véghelyzet-szabályozó csavarok; 6 váltótest;
7 a vá[tótest állását szabályozó csavar; 8 alsóvitla;
9 váltókar; 10 súrlódásszabályzó csavar

A LÁNCHOSSZ ELlENŐRZÉSE, BEÁLLíTÁSA
Az Hu ret cég ál tal javasolt mó dszert is me rte tem,
az Huret ábrá jáva l.

1 Váltsunk elöl -hátul a legnagyobb lánckerékre.
2 Cyújtsü nk össze az eJ só Já nckeré k alján a nnyi
lá ncszeme t, ame nnyit csak a hátsó vá ltó lá nd eszítóje enged (44. á bra). Ak kor jó a lánchossz, ha a
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megalkuszunk, és a 45. ábra figyelembevételével kell
beállítanunk a lánc hosszát, azaz a láncot akkorára kell
hagynunk, hogy átérje a H2 - EJ kombinációt, de a
H4- E1 kombinációnál se lötyögjön.
Ha olyan váltón k van, amelynek állásszöge szabályozható (pl. olyan, am ilyent a 43a ábrán látunk), akkor először
a váltótest helyzetét á lUtsuk be, azután szabj uk le a
láncot, majd a váltótest helyzetének apró módosításával
végezzük el alánehossz finomszabályozását.
A 42a ábrán látható villasaru állítócsavarja szintén alkalmas a lánehossz finomszabályozásá ra.

HIBAKERESÉS
A következó oldalakon található diagnosztika e l ső
sorban két kitűnő könyv megállapításain alapszik
lB, 91, kiegészítve azokkal a hibatünetekkel, melyekkel eddigi "pályafutásom" alatt dolgom akadt.
Az egyes tünetek leírását a lehetséges okok apróbet űs felsorolása követi.
Az Olvasó bizonyára túl triyiálisnak ítél majd
egynémely hibaokot, s csodálkozik, miért is kapott
helyet az alábbiakban. Nos, abból indul ok ki, hogy
a kezdő "kerékpármúszerész" számá ra semm i sem
nyilvánvaló, s általában nagyobb fejtörést okoz
neki a hibák felderítése, mint a ki javítása.

'1'1. "!ir.I. A lánchossz ellenőrzése
(.1' Ilurt:( cég engedélyével>

"IAll\slcges" szemek száma legalább egy, de legfeljl'll!) kOltó. {Láncszem alatt a két csa pbó l, két
);(i ' Bóbó l, két be l ső és két külső pántból ál ló ismétII\d6 egységet értjük.)
M;\r,ok n~gyvona lúbbak az Huret mérnökei nél, és leg"lllbb két, de inkább három vagy négy szemmel hoszs,-,Ibb láncot javasolnak, mint ami még éppen átéri a
legnagyobb lánckerekeket.
Tizenöt sebességes gépeken előfordulhat, hogy az Huretrnódszerrel lemért láncot nem bírja felvenni a láncfeszítő,
a mikor elöl a legkisebb lánckerékre váltunk. Ilye nkor

Em lékszem, néhány éve, egy idegesítő kattogás arra késztetett, hogy többs.zör is szétszed jem a hibásnak vélt
hajtócsapágyat. Végül kisüll, hogy teljesen ártalmatlan
dologról van szó. A periodikus zörej egyszerúen attó!
származott, hogya hajtókar minduntalan hOlzákoccant
az elferdült kitámaszt6hoz.

45. ábra. Tizenöt sebességes kerékpá r megengedeH lánckerék-kombinációi
(H·/ ... 5 hátsó lánc kerekek, E1 .. .3 elülsó lánc kerekek) A H7 - EJ és a H5 - E1 komb ináció a lánc túlzott
feszü lése miatt van kizárva
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A KERÉKPÁR "szív HANG jAI"

1 A zörejekn ek nincs közvetlen közük a hajtáshoz
és a kerékpár haladó mozgásához, legfelj ebb az út

zötyögós vo ltához:
• laza sárvé dók, l á ncvédő, pumpa, csomagok vagy csomagtartók;
• a nyereg nyi korog (ez esetleg a hajtással is szinkronban
lehet);

• a

csengő

belseje zörög;

• nincs vonalban a racsni és a hajtómú, s ezért túl ferdén
fut a lánc;
• ha a hallott hangok cs i vite l ő verebekre emlékeztetnek,
akko r a lánc alapos o lajozás ra szorul.

3 Ha a daráló hang kifejezetten a hajtás szünete ire
korlátozódik, akkor a racsni belsejében tört el valami .

4 Ha a daráló hang csak a kerékpár mozgásáva l
függ össze, de a hajtástó l független, akko r a kerék-

• lötyög a kormány csapágy;
• lötyög, rázkódik a komfort fékkar. (Ez olyankor fordul

agyakka i lehet a baj.

eló, amikor a rendes fékkarral fékezünk, A többi, fékezéssei összefüggő zaj okáról a fékezésnél lesz szó.);

5 Pedá lfo rdu latonként egy vagy két kattanást hal-

• a küllő e lpattanását egyetle n, határozott kattanás jelzi .
Ha a kattanás mégsem ettől származott, akkor vagy
összetört valami az egyik táskában, vagy a lánc csapódott rá az alsóvill ára. (Ettől van az a sok apró lepattogzás
az a ls6villa lakkrétegén.l;
• ha a karistoló zörejek kormányzáskor lépnek fel, meg
kell nézni a kormánycsapágyat. Halkabb pattogó hangot
a hosszúra hagyott és ide-oda csapódó fékkábelek is
kelthetnek;
• a kerekek feló l jövó sziszegés, zizegés akiszúródott
töm lótó l származik vagy - szerencsésebb esetben száraz falevél szorult a sárvédó és a kerék közé.

2 Viszonylag egyen letes, daráló vagy csivite/6 hang
hallatszik menet közben . A zaj a hajtás
má ra korlátozód ik:

időtarta

lunk, nagyjából mindig ugyanannál a ha jtókarállásnál:
• kilazult a pedál vagy a hajtókar;
• nem elég szoros a pedálcsapágy;
• a hajtócsapágy körül lehet a ba j;
• valamelyik elülsó lánckerék foga elhajlott vagy csorbult;
• a jobb oldali hajtókar hozzáér az elferdült elsó váltóhoz;
• a baloldali hajtókar hozzáér akitámasztóhoz;
• valamelyik hajtókar hozzáér az elferdü lt ku lacstartóhoz vagy a pumpához;
• a sarkunk hozzáér az oldaltáskához;
• a nyeregváz nyikorog a pedálozás ütemében.

6 A kattogó hang

ugyan összefügg a hajtással, de
nincs meghatározott hajtókará lláshoz kötve:

• valam i baj van a hajtócsapággyal vagy a pedálcsapággyal, esetleg a hátsó aggyal. (Az utóbbi természetesen
folyton darál, csak a hajtás szüneteiben nem hall juk a
racsni ketyegésétól.);
• valamelyik váltó rosszu l van beszabályozva, és hozzádörzsölődik a lánc vagy a lánckerék. Ha a hangok hátulról jönnek, lehetséges, hogya láncfeszító nem párhuzamos a kerék síkjával (pl. azért, mert elhajlott a váltó
rögzítősaruja, vagy a villasaru alsó része, amelyre a saru
nélküli váltót szerelik);
• rossz helyzetben vannak a váltókarak (elófordulhat p l.,
hogy hátul váltunk ugyan, de utána picit korrigálnunk
kell az elsó váltó helyzetét is, hogya ferdébb szögben
futó lánc ne érjen hozzá az e l ső l áncte r előhöz);

• va lamelyik láncszem berozsdásodott, vagy más m iatt
szorul (a hang ilyenkor általában a hátsó váltó környékéról származi k);
• valamelyik hátsó .lánckeréken cso rba vagy elgörbült
fog van;
• az új lánc pattog a régi, kopott racsni fogain;
• a hosszú használat alatt m egnyúlt lánc rosszu l illeszked ik a racsni fogai ra.

7 A kattogó vagy zizegő hang a sebességtál függ,
de a hajtástól független:
• az abroncs oldalán dudo r van és hozzá-hozzáér a fék.
(Szedjük le a drótperemes gumit, majd egyengessük ki az

4 BiCil jOsköny v
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abroncs szélét egy kis kézisatu segitségével. Szingós abroncsra nincs megbizható orvosság.);
• ga lly szorul t a hátsó váltóba, és az kelepel a küllókön;
• a sziszegés, zizegés a sárvédó és a kerék közé szo rult
szá raz fa levéltól eredhet.

• a kerék csámpás, félo ldalas;
• ferdén állt a fék, a m ikor meghúztuk a helyzetét rőgzí tó
anyát;
• el defo rmálódott az oldalthúzós fék alaphelyzetét meghatározó rugó.

NYEREGBEN MARADÁSI PROBLÉMÁK

3 A fék kar mozgása

1 Nem

• a kábel megtörik valahol vagy túl éles a kábelhüve ly
görbülete;
• berozsdásodott, beszennyeződött vagy egyszerúen
nin cse n re ndesen beolaj ozva a kábel hüvely belseje;
• szorulna k a fékkar és a fék forgáspont jai (lehet, hogy
csak egy kis ola jozásra van szükségük);
• kiszórösödött a fékhuzal;
• a gye nge minőségű kábelhüvely ráncokat vet, összehúzódik a fék múkődteté seko r. és ezért szorul benne a
huzal;
• elromlott a fé kkar (akasszuk le róla a kábelt, és kiderü l,
hogy valóban így van-e) .

tud juk elengedett kormánnyal vezetni a
kerékpárt, pedig van benne gyakorlatunk:

• szorul a kormánycsapágy;
• elgörbült a váz (az elsó- vagy a hátsóvilla);
• nagyon elóre van állítva vagy túlságosan elórebillen a
nyereg.

2A

nyereg magától elórebillen a súlyunk alatt:

• nincs eléggé meghúzva a nyeregbilincs;
• elkoptak ra jta a rovátkolt fe lületek.

3 A nyereg folyton

lecsúszik alattunk:

4A

• nincs rendesen meghúzva a nyeregvázbilincs;
• összezsirozódott a nyeregtartó;
• a nyeregtartó túl vékony az adott vázhoz.

4 A korm ányszarv elfordul

nehézkes. akadozó:

fék si kít, visít:

• a fékgumi hátul ja éri előszőr az abroncsol;
• tú l kemény a fé kgu mi anyaga;
• a fékgumi vagy az abroncs nem tiszta (pl. szingóragasztó került rá).

a kormánybiJincsben:

5 A meghúzott fék gyanú s, rázkódó hangokat kel t:

• a bilincs nincs rendesen megszorítva;
• a kormányszarv ne m való az adott kormányfejhez.

• meglazulta k a féket tartó vagy összetartó csavarok;
• lötyög a kormánycsapágy;
• sérült az abroncs vagy nyolcas va n a keré kb en;
• rosszul van beáUitva a fékgumi (pl. hozzáé r a külsó
gu mihoz.

FÉKBETEGSÉGEK

1

A fékkar mozgatható, de a fék alig vagy egyáltalán nfm fog:

HAJTÁSI GONDOK, VÁLTÁSI PROBLÉMÁK

• ola j vagy víz került az abro ncsra;
• laza vagy sza kadt a fékkábel;
• a gyo rskioldót elfelejtettük visszazárn i;
• a kerék kisodorta a fékgumit a rossz irány ban fel szerelt
papucsból;
• elkopott a fékg um i (ki ke ll cserélni vagy utána kell
állítan i a kábelt);
• I. a 2. jele nséget.

• elgörbült a pedál tengely;
• a pedált felerósító furat nem merőleges a hajtókarra
(meg kell szokni vagy új haj l6kart kell szerezni);
• elgörbült a hajtókar.

2 Az egyik fékgum i elóbb ér az abroncshoz, mint
a másik:

2 Ha a pedál nem forog rendesen a tengelyén,
akkor a csapágy rosszul van beállítva, vagy tele

1 Hajtás közben

a pedál izeg-mozog, fészkelódik
a kerékpáros talpa alatt:
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van szennyezódésse l, esetleg tö rö tt golyó is van
ben ne.

3A

ba loldali hajtókar nem viszi a láncot, mert
kilazult az ék valame lyik oldalon .

4 Leesik

a lán c az el ülsó lánckerékró l:

• rosszu l van beszabályozva, vagy elgörb ült az első váll Ó;

• nyolcas van a lánckerékben (vissza kell hajlítani);
• elgörbült az egyik fog a lánckeréken;
• kilazu lt a lánckerék vagy a jobb oldali hajtókar, esetleg
nagyon lötyög a hajtócsapágy;
• nincs vonalban a racsni és a haj tómű (esetleg közgyű
rút kell betenn i a racsni mögé);
• túl hosszú a lánc;
• túl rövid a hátsó váltó l á n cfeszítője ahhoz az áttételtartományhoz képest, amit át akarunk fogni (vagyis
emiatt lötyög a lánc némelyik áttételnél);
• a lánc elhasználódott.

5 A lá nc hátul esik

8 A vá ltók

mag uktól vá ltanak:

• nincs rendesen megszorítva a váltókar súrlódását szabályozó csavar;
• olajat csöpögtettünk a vá ltókarba, hogy "jobban mű 
ködjön" (k i kell mosni az olajat benzinnel).

9 Nehezen,

vagy egyálta lán nem lehet a
lá nc kerekekre váltan i:

le:

10 A

vá ltás ál talában v éve nehézkes, akadozó

vagy lehetetlen egyi k vagy min dkét irá nyban:
• túl szorosra van állít va a vá ltókar súrlódását szabályozó csavar;
• szennyezett, rozsdás, szakadt, megtört vagy kiszórösödött a kábel;
• szennyezett, kenetlen a váltó;
• eltö rt a váltót mozgató rugó.

-

lán c "szalajt" vagy ugrá l a racs ni fogain:

• túl hosszú a lánc;

KERÉKPÁRMŰHELYEK,

• a hátsó váltó láncfeszítő j ével van a baj (pl. eltört benne
n rugó);

INFORMÁCiÓ

• n lánc megnyú lt a használattól, és ezért nem illeszkedik a racsn i fogaira (egy régi lán c akár negyed láncszemnyivei is hosszabb lehet, mint új korában volt);
• nz új lánc rosszul illeszked ik a régi racsn i kopott fogil iril
(kl kell cseréln i a racsnit is);
• megszakadt a menet a hátsó agyon.

7A
,.

szé l ső

• túl laza a kábel (ha a legnagyobb lánckerékre nem
megy);
• tú l feszes vagy szoru l a kábel (ha a legkisebb lánckerékre nem megy);
• rosszu l vannak beszabályozva a megfelelő váltó véghelyzetál lító csava rja i;
• szennyezett, kenetlen a váltó.

• rosszul vannak beszabályozva a hátsó váltó véghelyzeIci;
• elgörbült a racsni valamely ik foga;
• félrekapott a racsni menete, am ikor felcsava rtuk (a
rű cs ni kóvályog, ami kor a kerék forog);
• nem párhuzamos a láncfeszító a racsnival;
• nincs vonalban a racsni és a haj tóm ű;
• elferdült az első váltó .

6A

• berozsdásodott, elkoszol6dott a racsni belseje, esetleg
száradó növényi olajj al volt legutóbb feltöltve (próbáljuk
kiáztatni benzi nnel, majd olajozzuk be);
• egyéb hi bája van a racsni nak.

Embere válogatja, hogya gyakorlat során felmerüló javítási m unkák közü l ki mire mer vállalkozni.
V an nak olyan feladatok - példáu l a kerék- és a
vázépítés -, amelyek legtöbb ünk felkészü ltségét

már meghaladják. Mit csinál ilyenkor a kerékpáros'
Elóször is igyekszik rávenni vala melyik gyanútlan
barátj át, hogy a piszkos munkát végezze el helyet-

kerékpár "örök haj tóst" játszik:
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te. És ha hízelgéssel sem bírja csőbe húzni az
i ll etőt? ("Apám, te már jobban vágod ezt az egész
bicajos témát, mint a Velvárt!'1 Ak kor az ember a
hóna alá csapja a bringát, és elindul szerelót keresni.
"Jó, de hová menjek?" - kérdezik mostanában
i smerőseim, miután (külö nb öző tennivalókra hivatkozva) kezdek magam is a nehezen csőbe húzható
barátok közé tartozni. Nos, az al ábbi lista épp
ebben a kérdésben igyek szik némi segítséget nyú jtani.

Budapesl XIV. Erzsébet királyné útja 14/A, KERÉKPÁRSZERVIZ, Fü löp józsef. A lkatrészesere, javílás,

vázépítés.
Budapest XIV. O rmos u. 12., O LIMPIA KERÉKPÁR-

SZERVIZ, Herner Gábor. Javítás .
Budapesl XV" Darnó u.

e.,

SPORT KER ÉKPÁRMÚ-

HEl Y, Jezerniczky lászló. AJkatrészesere, javítás,
vázépítés (tandem is).
Budapest XVII., Pesti út 37., Papp Lá szló. Vázépítés,
alkatrészesere, javítás.
Budapesi XVIII. Vöröshadsereg útja 382., KERÉKPÁ RJAVíTÓ, Bü rger Ferenc. Javítás, vázépítés.

Budapesll., Hunyadi jános úI4., KER ÉKPÁRMÚSZERÉSZ MÚHELY-ÜZLET, László Tamás. Alkatrésze,c-

Budapesl XX" Nagykőrösi út 2., KERÉKPÁRSZERVIZ,
Usz kai István. Alkatrf>sz('<;(' ((l, i;1\ ' il,í <;.
Szentendre Vasvári Pál u. (s kanzen i elágazás, ben-

re, javítás, szerszám - ruházat - kerékpá rfelszC'lelés - kerékpáralkatrész vétele és eladása.
Budapesl II., Zuhatag sor 12., KERÉKPÁRMÚSZE-

zinkúti, KER ÉKPÁ RSZERVIZ, Taká cs András. Alkat-

RÉSZ MÚHEL Y, Csernyi László. Alkatérszcsere, javí-

részesere, javítás; vázépítés.
Eger, Jankovi cs u. lIA, Papp Csaba. jJvílás, speciális
versenykerékpárok összeá llítása, teljes (e/újrt ás,
gyermek·, verseny- és normál kerékpár javítása.
Nyíregyháza, Virág u. 28., Solt ész Istvá n. Szerelés,
"Uton l evőknek is segíthetek".

tás, vázhegesztés, festés .
Budapeslll" Tö lgyfa u. 8., BUDAI SPORTSZERjAViTÓ, Kun M ihály. Kerékpárjavítás és mindenféle gördüJóeszköz javítása.
Budapest V. Aranykéz u. 3., Cserj és Tibor túravezetó. Alkatrészekkel, lelszereléssel kapcsolatos ingyenes lelvilágosítás. (375-430, reggel vagy estel
Budapest VII, Dózsa György út 6., KERÉKPÁRSZERVIZ, Karaki Zoltán. Alkatrészesere, javítás. 141 1-1831
Budapesl VII, Wesselényi u. 56., VELV ÁRT, Sza lay
Anta l. Főleg kerékjavítás, centírozás. 1215-8261
Budapesl VIII, Bacsó Béla u. 45., KERÉKPÁRJAVíTÓ,

Sajnos, i dő hiányában, csu pán három vidéki
címet sikerült beszereznem, illetve ellenóriznem.
Jelen pillanatban tehát csak azt tanácsoihatom
azoknak, akik vidék i sze reJőt keresnek, hogy nézzék át egy új Csepel kerékpár garanciafüzetét,
melyben 65 állami, illetve szövetkezeti műhe ly van
felsorolva az ország különbözó részeiról. Igaz
ugyan, hogya garanciális hálózat általában csak
hosszú határ idő re vállal munkát, az azonban mégis
e l ké pzelh ető, hogya rászoruló turista soron kívü l
hozzájut egy-két tartalék küllóhöz vagy más apró-

Szigeti Árpád. Alkatrészesere, kisebb ;Jvítások.
Bud apesl XIII" Papp Károly u. 10., TR IATLO N KE-

RÉKPÁRSlERVll, Batár Gábor. Javítás, centírozás,

alkatrészek eladása.
Budapesl XIV., Ormos u. 12., O LIMPIA KER ÉKPÁR-

SZERVIZ, Herner Gábor. A/katrészcsere, javítás.
Budapesl XIV" Füredi u. 19/A., SZÁGULDÁS KERÉKPÁRSZERVIZ, D. Tóth Károly. Alkatrészesere, javítás.

sághoz.
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3.
A TÚRAKERÉKPÁR
,
FELSZERELESE
A kérdés, amelyről ebben a fejezetben szó lesz, röviden így hangzik: "Milyen váltót, nyerget,
kormányt, egyebet szereljün k fe l a bic iklire, mie lő tt hosszabb -rövidebb túrára indulnánk?"
A válasz természetesen attó l függ, mit várunk az i ll ető szereléktóJ. Ági lányo m péld áu l, el sős korában,
módfelett rácsodálkozott egy kisfiú kerékpá rj ára, melynek kormán yát jobbról-balról egy-egy hatalmas
visszapi ll antó tükör ékesít ett e. Felszólított, hogy haladéktalan ul szerel jek föl az ó bici klijére is
ilye neket, mert csak így hajlandó eljönni velem a tervezett egyhetes t úrára .
- Aztán minek az neked? - ké rdeztem gyanakodva.
- Hogyhogy m in ek?! Hát, hogy lássam magam, am ikor b ic iklizek.
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MllVEN LEGYEN
"

A 46. ábra segítségével pillan atok alatt el lehet
dönte ni, hogya bicikli je le nlegi áttéte ls kálá ja észszerúe n van-e kialakítva, il l. milyen racsni vagy
ha j tómű kell e ne ahhoz, hogy olyan áttéte lrend szert kapjunk, amelyacéljainknak megfelel.
Ö tsebességes skála esetében pl. az ésszerúség
egyi k követe lménye, hogya pa pírcs íkra átmásolt
fogszámb eje lölések nagyjábó l azonos távo lságra
essenek egymástól. Il yenkor ugyani s minden fokozat ugyanolyan arányban "erősebb" az elő zónél,
m int nála az utána következő fokoza t.
A 47. ábra áttéte lezés i m intái közül túrakerékpárokan leggyakrabban az alpesivel találkozunk . Ez
az áttétel rendszer amellett, hogy széles áttéteJtartomány t fog át, a skála középsó - leggyakrabban
használt - részén fi nom beosztású. Ez azért jó,
mert a sík terepen adódó, vá ltozó viszonyok hoz
(enyhe lejtő és emelkedő, va lamint kisebbnagyobb e ll e nszél) könnyű alka lmazkodni.
A /é/lépésnyi eltolás a sporto ló áttételrendsze rét
jelle mzi a maga szűk, de csaknem végig fino m
beosztású skálájáva l.
A 48. ábrán látható tizenöt sebességes skála
jellegzetességét a már e leve nagy lépésközű Sun
To ur racsni (34-28-22-18-14 fog) és a m indössze 30 fogat szám lá ló legk isebb e l ü l ső lánckerék
adja. A két nagyobb ik e l ü l ső láncke rék fé llépésnyi
e ltolás ú (tehát viszony lag fi nom) tízsebességes skálát szolgá ltat, míg a harmadik feladata két olya n
"öreges" sebességfokozat lét re hozása, amellyel ha lassú tempóban is, de - 15 % -os kaptatón is
fe lküzdheti magát a csomagos turista .
Végü l nézzü k meg, hogy mek korára é rdem es
vá lasztan i a bi c ikli legkisebb és legnagyobb áttéteIét. Sze ri ntem untig e lég, ha a turista legnagyobb
áttétele 90" körül van, vagyis akkora, m int a Favori t 27" és az SR - 26" utolsó sebességfokozatáé (48.
ábra). A legkisebb áttétel kiválasztásához a Frank
Berta nyomán közö lt 3. táblázat a d tá mpontokat

,

AZ ATTETELSKALA?
Mivel ezt a kérdést részletese n tárgya lo m a

Kerék~

pároso k könyvében*, itt csupán néhány megjegy-

zést szeretnék fűzni az o n na n átvett 46 - 48. áb rához. Ezeket az ábrákat - kivá lt az elsőt - azok
kedvéért sze rkesztettem, akik új racsni vagy hajtómű vásárlását tervezik, 5 nem szeretnének vaktában dönten i, azaz "jól bevásáro lni", Aki megelégszik a jelenlegi áttételrendszerével, annak csak
tá jékozódás cél jából ajá n lom a következők el olvasását.
Először is néhány szól arró l az áttételmérószámró l, amelyet használok. A hüvelykáttétef (amit ezentú l csak röviden áttéte lnek fogok nevezni) egy
olyan velocipéd kerékátmér6jét jelenti hüvelykben,
amelyik pontosan ugyanakkora utat tesz meg egyetlen pedál/ardu/at hatására, mint az a bicikli, amit
éppen hajtunk. Az ilyen velocipéddel természetesen ugyanolyan gyorsan és ugyanakkora erőfes zí
tés árán lehetne biciklizni, mint a ké rdéses kerékpá rra l - feltéve, hogy egyá lta lá n elérné az ember
a lábával a pedál V* Márp ed ig velocipédező őseink
jó l tu dták, hogy a "rendes" (ez vo lt a ve locipéd
tömör e lnevezése) anná l sebesebb, m inél nagyobb
a kereke, igaz, annál nehezebb is mozgásba le nd íten i. A nagyobb áttétel tehát arányosan nagyobb
sebességet tesz leh etőv é és egyútta l arányosan
nagyobb er6 feszítést is igén yel a kerékpárostól.
. Az igényesebb kerékpárosok nak, srorto l ók~ak szánt ú.!abb
könyv, amint azt a Bicajoskönyv-II. a lcím is elárulj3, a Jelen ko nyv
folytatása. A megjelenés 1988-ra várható a Medicina Kónyvkiadó
5portszerkeszt6ségénél.

.• Ez persze korántsem biztos. Például a 48. ábra szerint a
Favo rit 27" legnagyobb (vagyis a 4,) áttétele kb. 92" Ennél az
áttételnél a Favorit 27" egy olyan velocipéddel volna helyettesithetó, amelynek (92"/27" =) 3,4-szer akkora a kereke. Nos, egy
(92 x 2,54 =) 234 cm kerékátmérójú velocipédet aligha lenne
képes meglovagolni az az átlagos felnótt. ak inek az ágyéka mindössze kb. 80 centire van a talajtól.
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'Ir.. ábra. Az áHételszámító ábra használata
I Iteryezzünk papírcsíkot a fe ls ő segédskála alá. Másoljuk át a skáláról a racsni fogszámainak, valamint
., kcr~k á tmérónek <0) megfel el ő helyzetet; 2 Helyezzü k el úgy a papírcsikot a logaritmikus vonal hálózaton, ahogy
.1 fillz mutatja, vagyis, hogy az á tm érő bejelólése (0) pontosan az egyik e l ülső lán ckerék fogszáma alá essen.
A m egfe l elő lánckerék-kombináci6k áttételeit a hálózat alján olvashat juk le

:t. tá blázat.
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te re pekre a jánlott lega lacso nyabb áHételek

A kerékpározás jellege
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47. ábra. Áttételezési minfák tízsebességes kerékpárra
A karikába írl számok a ra cs ni lánckerekeit azonosítják a 45. ábrának megfel el ő en . A karikát
összekötö vona lak a váltási sorrendel mutatják. Vízszintes vonal: vá ltás hátul. Ferde vonal: vá ltás elöl,
ha a karikába Irt szám is megváltozik: váltás hátul is

,

három d öntő tényező:
a jó nyereg,
a kelló higién ia,
a megfeleló öltözék .
Nézzük ezek közül most az e l sőt. A turista számára két tipus jöhet számításba a jól kipróbá lt
nyeregfajták közül. Az egyik a mű anyag alap ú,
külö nlegesen pá rnázott és általában hasítottbórrel
burkolt "anatomikus" nyereg (49. ábra), a másik a
hagyományos bórnyere& amilyen a Favorit kerék pá rral is kapható.
A Favorit típusú b6rnyereg e l őnye, hogy a keménysége és kismértékben a szélessége is állít ható
egy, a nyereg hosszában futó fesz í tőcs ava r segítségével. így az idény kezdetén vagy feltörés esetében

,

41
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10.

A
•
•
•

A NYEREG ES "VIDEKE"
Bizonyára sok kezdé kerékpáros döbbent már rá
arra sajgó üleppe l, hogy nem a lábak a biciklista
leginkább igénybe vett testrészei.
A fe ltörés persze nem csak a k ezdőket érinti.
Állítólag ilyen alantas problémák miatt veszítette
el Eddy Merckx is a Tour de France-ot 1976-ban.
John Marinórój olvastam, hogy 1982-ben egy nagy
verseny alkalmával kénytelen volt felszaggatni a
k ísérő gépkocsi ülésének szivacsát, hogy azzal egészítse ki nyergének nem k ie l égítő párnázatát. Természetesen nem kell okvetlenül ilyen radiká lis
megoldáshoz folyamodnia a kerékpárosnak.
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Áttétel

Ahra. Áttételezési minta tizenöt sebességes kerékpárra, valamint néhány, forga lomban levő
IllI,hscbcsséges bicikli áttéte lrendszere
(A, llrcsen hagyott karikáknak megfelelő hátsó lánckerekeket egyrészt a lánc túlzott feszülése miatt nem
I\I ' ~/ n ft lj uk, más részt azért nem, mert úgysem adnának új áttételt a több i kombinációhoz képest)

1111,

ábra. Az ülócsonlok alatti részen párnázott és
k/l ... épcl1 mélyített analomikus nyergek

11'1,

k l l l'C~ z.tmelszete

' a kénye lem és hatékonyság közötti egyensúlyt a
kénye lem irányában to lhat juk el. A másik és sokka l
nagyobb e l őny minden más nyereggel szemben,
hogya bórnyereg - akárcsak a bő rci p ő - hoszszabb idő (kb , 500, , ,1000 km megtéte le) után betörik, azaz a tulajdonos hátsó fertályához idomul.
A betörést siettetni lehet. Ehhez indu lás előtt pár
percig nedves ronggyal kell borogatni a nyerget.
Menet közbe n a nedvesség-utánpótlás ról az izzadó ülepünk gondoskod ik.
A jól betört - "anatom izált" - nyerget természetesen esőtől, harmattó l védeni kell, nehogy e ldeformálódjon. (Túra közben pl. cé l szerű éjszakára
po lietilén zacskóval burko lniJ
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A műanyag alapú nyergek közös sajátsága, hogy
nem törnek be, hanem hosszú használat után is
ugyanolyanok maradnak, amilyenek voltak. Ha a
nyereg felépítése csakugyan megfelelt a tulajdonos anatómiájának, akkor minden rendben van,
hiszen akár esik, akár fúj, ez a tula jdonsága különösebb gondoskodás nélkü l is megmarad. Ha viszont nem felel meg az egyén testfe lép ítésén ek,
akkor örökké kényelmet len is marad. Ezen kívü l a
műanyag nyergek - még a párnázott anatomikus
nyerge k is - többnyire merevebbek, keményebbek a jó bórnyeregnél, ezért hosszabb időbe te lik,
amíg az idény elején hozzájuk szokik az ember.
Akinek nem elég jó a nyerge, és hamarjában
nem tud jobbat keríteni, az kísérletezhet a "John
Marina féle mego ldás" valam ilyen változatával.
Gyerekkoromban nem egy olyan kerékpárt láttam
pl., amelynek nye rgén a tu lajdonos megunt sísapkája vagy svájcisapkája díszelgett.
Akit ez a megoldás nem tud fellelkes íteni, az
vehet anyergére szivacshuzatot is (a múltkor láttam ilyent a Sugárban) vagy varrhat egy báránybőr
huzatot a nagyap ja kiszolgált kucsmájábó l. Hogy
aztán ez mennyit segít, azt nem tudnám megmondani . Csak azt tudom, hogy nyugaton készen is
árulnak ilyet ki lenc-tíz do ll árért. (Ha valaki barkácso lásra szánja el magát, ügyeljen arra, hogya
bunda kifelé legyen.!
Természetesen a jó nyereg csak akkor ér valamit, ha helyesen is van beá llítva. Gyakori látvány
a túl magasra kihúzott nyergen jobbra-balra csúszká ló kerékpáros. Mondani sem kell, hogy az állandó masszírozás hosszabb távon kidörzsö l ődést
okozhat, és a szeméremtájékot is jobban megnyomorgatja, mint a statikus nyomás. A tú l meredeken felfelé álló (vagy túl hosszú és keskeny) nyeregorr pedig elsősorban nőknél okoz panaszokat.
Ami a tisztálkadást ill eti, ha mást nem is, de az
ülepünket, a nemiszervünket és a combhaj latokat
minden este gondosan mossuk meg. Alsóneműt is
vá ltsunk mindennap. Ajánlatos továbbá az ülep-
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öb lítés minden széke lés után. Ha a rendszeres
tisztálkodás nem volna e l egendő a kipállás, fertő
ződés megakadáJyozásához, és a kisebesedés, elvá ltozás makacsu l fennmarad, fordu ljunk bőrgyó
gyászhoz.
Kü lön problémát okozhat a kerékpározás azoknak, akik lappangó prosztatagyulladással vagy
v i ssza-visszatérő aranyeres kellemetlenségekkel
küszködnek. A gyulladás be lob banhat, az aranyér
pedig ismét kiúju lhat a gyötrés, dörzsölés, ill. az
erőlködés hatására. Aranyeres sporttársaink mindenesetre bölcsen teszik, ha legalább a többnapos
túrákra magukkal viszik megszokott Reparonos
vagy Aurobinos tubusukat.
Érdemes néhány szót szó lni az öltözk ödésró l is.
Legjobb, ha kerékpárosnadrágban bicik lizünk, ezen
ugyanis a varrások vékonyak és nem középen
talá lkoznak.
A rugalmas szövet nem gyűrődik az ember alá,
ráadásul anadrágnak - éppen rugalmasságánál
fogva - szuszpenzor hatása is van. (Ak i evez, az
tudja: nem jó a biciklizést kee lbootozással ötvözni.) Mivel még a röv id szárú változat is csaknem
té rdig ér, jól védi a comb belső o ldalát a nyereg
dörzsö lése ellen .
Alsónadrágnak legjobb a viszkóz és pamut keveréke, mert ez nem tárol ja annyira az izzadságot,
mint a nedvszívó tiszta pamut. Fontos, hogya
szélvarrások ne legyenek túl vastagok és kemények. A súrlódás csökkentése végett egyesek púdert szórnak a biciklisnad rág belsejébe.

A TÚRAKORMÁNY
Aki csak rövid távolságokat szokott megtenn i, az
talán nem is gondolná, hogy milyen nagy terhelésnek van kitéve a sportkormányra támaszkodó kerékpáros tenyere és csuklója.
A régi szép időkb en tulajdonképpen irigylésre
méltó vo lt a turista helyzete ebben a tekintetben.

létezett ugyanis egy olyan versenykormányt ípus,
amely nem me reven, hanem egy csukló közvetítésével csa tlakozott a kormányszárhoz. Ha a turista
pihentet ni aka rta a . ka rj át és a hátát, egyszerúen
felrántotta a kormán yt menet közben, és a felfelé
ál ló kormányvégre tá maszkodva nemcsak pihenni,
de bámészkodn i is jobban tudot t. Sajnos, va lamilyen oknál fog va ez a praktikus megoldás kiment
a d ivatbó l.
A kü lönlegességeket félretéve, nézzük, hogyan
tehetünk kényelmesebbé egy szokványos versenykormányt. Indu ljunk ki egy olyan esetbő l , a mi kor
a kerékpárt úgy kapjuk kézhez, hogya kormá ny
végén műanyag fogantyú ékte lenked ik, a kormány
többi része ped ig csupasz (Szputny ik kerékpá r).
Mive l a mezíte len fé m fogása hidegbe n roppant
kell e me tl en, és ráadásu l mind a fém, mind a mű
anyag csúszik ha izzad az ember ten yere, az e l ső
dolgunk a m űa n yag foga ntyú e ltávolítása legyen.
Itt az idő an nak mé rlegelésé re is, hogy vajon a
fékfogantyúk jó helyen va nnak-e a kormányon (I .
a 21 . ábrát). (A Szputnyikon pl. eredeti leg tú lságosan lent vannak, mert a tervező e lképzelése nyilvánva lóan az volt, hogya biciklista folyton a mű 
anyag fogantyúra tá maszkod ik majd,)
A köve tkező lépés a kormány belekerése az erre
a célra szolgáló ö nta padó s vászonszalagga l. (M ű 
anyag is létezik, de azt nem mindenki szereti többek között én sem.) Ha nem tudun k ilyet szerezn i, akkor v égső soron koptató t, vagy danu biasza lagot is haszná lhatunk (m ind kettő fi llérekért
ka pható a Röltex boltokban).
A ko rmány bete ke rése előtt távo lítsuk el le hetóleg a zavaró fékkábe lt, majd tapétázzuk be alulról
egy 6 .. .7 c m-es band ázscsíkkal a fékfogantyú rögzítésé re szolgáló bilincset (50a áb ra). Ezt a részt
ugyan is nem lehet hézagmentesen befáslizni. Ha a
szalag nem ön tapadós, ak kor pár csepp Techno kol
rap ido t használhatun k a szalagdarabka rögzítésére . A kormá nyt ké tfélekép pe n lehet bandázsol ni
aszerin t, hogy a szalag öntapadós-e vagy sem.

Ha a szalag nem öntapadós, akko r a bandázs 0lást a kormány köz epé t ől kb. 5. .. 6 cm- re kezdjük,
méghozzá úgy, hogy a szalag abba n az irányban
tek e redjen rá a ko rmányra, ah ogy az 50a áb ra
mutatja. Ez azért lényeges, mert így a középsó és
az alsó ko rmányfogásban - tehát am ikor na*
gyobb súllya l nehezedün k a ko rmányra - a menetek m indig feszü ini fog nak, ahelyett, hogy lazu lnának. Miután a szalagvéget egy kis darab leukaplaszttal a kormányhoz ra gasztottuk, kb. egy egész
menetet cs iná lun k a kormány közepe felé, hogya
szalag vége véletlenül se búj jon elő használat közben, majd egyen letesen haladun k visszafelé a fékfogantyú irányában. lA menetek nek kb. félig kell
fedn iük az a lattuk levőt.) A fékfogantyú környék ét
az 50. ábrá n bemutatott módon bandázso ljuk. Ha
a fo gantyú gumiburkol atos, akkor term é szetesen
e l ószőr fe l kell hajtani a gumit. A kormány végéhez
érve a 3. .4 c m-rel hosszabb ra hagyott szalagvéget parafadugóval vagy csa varos dugóva l szorítsuk
be a kormá nyszarv ü regébe (SOe ábra). A bed uga
szolást a kkor sem szabad e lmulasztani, ha öntapadós szalagat használ unk.
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SO. ábra. Bandázsolás
1 szalagdarabka a fékbilincs befedésérej 2 csavaros
kormányvégdug6
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Ha öntapadós szalagunk van, akkor valamivel
tartósabb bandázst is készíthetünk, ha a bete k e~
rést a kormányvégtől kezd jük el. Ilyenkor ugyanis
kisebb a valósz í nű sége annak, hogya menetek
visszagyűrődnek. A kormány közepéhez érve (azaz
attól 5... 6 cm~ re) néhány menetet cs inálunk szorosan egymásra, majd a szalagot úgy vágjuk el,
hogy a vége alulra kerü ljön . Ha aszalagvég feIpöndörödne, akkor néhányszor körbe kell tekerni celluxsza l.
A legkényelmesebb kormányfogást kétségtelenül a készen kapható szivacsmarkolat biztosítj a.
A felszerelés elótt el kell távolítani a régi bandázst
és a fék fogantyú kat. A ko rmányszarvat benzinnel
tisztára kell dörzsölni, hogy ne tapadjon a ragasztómaradványok miatt. Langyos vízzel jó sűrű szappanoldatot kell készíteni (1 dl elég lesz). Ö ntsünk
a szappanoldatból az egyik végén befogott szivacscsőb e, majd jól l őtykő l j ü k kő rü l a belsejét.
Kenjü k be bőségese n az oldattal az egyik kormányszarvat, és zá rj uk el a végét a szivacskészlethez mellékelt műanyag dugóval. Húzzuk fel a sziva c scsővet a kormányszarvra. Ha már az elején
nehezen megy, kenegessük szo rga lmasan az oldattal a még lelógó rész belsejét és a kormányszarvat.
Amikor az első sziv a cscső a helyére kerü lt, szereIjuk fel a fékfogantyút, maj d húzzuk vissza rá a
szivacsot. Ezután következik a kormányszarv alsó
részét párnázó szivacs felhúzása. Ezt is nyo mjuk rá
szorosan a fékfogantyúra (51. ábra). Ha minden
rendben va n, véglegesen meg lehet húzni a fék fogantyú bi li ncsét. A készlethez ta rtozó maradék két
csövet az elmondottakkal azonos módon kell fel szerelni a másik oldalra.
Ha külföldi túrán jutunk hozzá a szivacskészJethez, és mindjárt fel is akarjuk szerelni, gondoljunk
arra, hogy legalább egy éjszakán át kell szikkadniuk a fogantyúknak ahhoz, hogy ne csúszkáljanak
túlságosan. Egy-két nap alatt aztán annyi ra megtapad a mark olat, hogy le se m lehet húzni. (Megjegyzem, én már régóta használok ilyen fogantyút, de

51. á bra. Szivacs ma rko lat kormá nyra

még sohasem tapasztaltam, hogy esőben újra elkezdett volna csúszkálnU
Végü l egy szót az átméróról. A készen kapható
fogantyú k általában a vékony kormányszarvakhoz
(Csepel, Favorit) valók. Tu domásom szerint a
Szputnyik vastag kormányára nem is igen lehet
fele r őltet n i őke t vagy ha mégis, hamar kirepedeznek és tönkremennek használat közben .
Aki sokallja a kb. 15 nyugatnémet márkát a
szivacskészletért, annak tudok ajánlani egy 100 Ft
alatti megoldást is. Talán akad a ház körü l olyan
vászon szigete l őszalag, amilyet régen haszn áltak a
vi llanyszerelók. Ha nincs, akkor be kell szerezni a
l e h ető legócsk ább min óségú leukoplasztot, olyat,
amelyiknek mindkét oldala ragacsos. Kell ezen kívü l vagy négy mét er fekete gumiszalag is, olyan,
amilyet lányok hordanak tornadresszhez (a Röltexben kaphatól. A lényeg az, hogy dupla bandázs
kerü l a kormányra; az alsó kőtóréteg a sz i gete l ő
sza lagból készü l, a külső pedig a gumiszalagból. Az
alsó réteget a szokásos módon kell feltekerni .
A gumiszalag feltekerését két-h árom, egészen feszes menettel indít juk középen, majd úgy fo lytat-
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juk, hogy a sza lag kb. fel.eann yira legyen kihúzva,
mint amennyire nyú jtható volna. így marad még
bőv e n ruga lmas vastagsága, de azért ta rt is, és nem
gyű rőd ik fel olyan könnyen használat közben vagy
ha megázik.
Ugyancsak szorosra kell fás lizni a fékfogantyút
és a kormány legvégét. A szalagvéget parafadugóva l rögzítsük.
Még egy bandázso lásra haszn ált anyagot em lítek, a finom puha bő rt (esetleg hasított bárt), amelyet nejlonfoná llal szoktak felva rrni a kormá nyra.
Talá n mind közül ez a legelegánsabb, a legkellemesebb fogású és persze a legkényeseb b is.

,
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A lATHATOSAG ESIKOIEl
Biztonsági szempontból legfontosabb a jó hátsó
lámpa és a jó fényvisszaver6 prizma. Igaz ugyan,

hogy az első lámpára is azé rt van szükség elsősor
ban, hogy a szemb ejövő autósok lássák a kerékpárast és csak másodsorban azért, hogy a kerékpáros
lássa az utat, mégsem a jánlom a divatossá váló
generátorral egybeép ített els6 lámpák használatát
(52. ábra). Tapaszta latom szerint annyi ra zavaró az
e l ső kerék elórevetüló árnyéka, hogy akko r már
jobb csi llagfényné l ha jtani.
A generátor (dinamó) kontra elemlámpa vitát
nem könnyü eldö nteni. Egyrészt túrázás nál, sátrazásnál mindenké ppen szükség van e lem lá mpára.
Jó l jön a leszedhetó ele mlámpa éjszakai szereléseknél is kinn az országúton. A generátor ral üzem elő lámpa megnehezíti a hajtást, emelkedón
gyengén világít, le jtón pedig kiéghet a túl nagy
sebesség miatt. Másrészt viszont a generátor nem
me rü l ki, és az üze meltetése sem kerül pénzbe.
Nyugati túráknál ez se m elhanyagol ható szempont, minthogy Hegyeshalom után az elemek
meglehetósen drágák. Végül, a generáto rt nem
lehet ott hon fe lejteni. Ez vonzó vonás, ha az e mber
- a z eredeti tervtól eltéróen - estére kén ytelen
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halasztani a hazatérést az egynapos kirándulásról.
A mostanában kapható e l ső lámpákat általában
a villára, a kormányszárra, vagy a korm ánycsó
tetejére szá nják a gyártóile (K ivétel némelyik
kempingkerékpá r sá rvéd őre szerelt lámpáj a.) A villára szerelhetó lámpáró l már elmondtam a véleményemet. A más ik kettőt azért nem tartom szerencsés ötletnek, mert kizár ják a korm ány tás ka
használatát. Az 53. áb ra egy NDK gyártmányú e l ső
lám pát mutat, amel yet egy házilag módosított
lámpatartó segítségével szereltem fej a sárvédó re.
Am int látszik, nagyon jól megfér a kormány tás kával. Az átalak ítás mindössze ab ból állt, hogya
kormánycsó tetejé re való tartóró l lefúrészeltem a
fö lös leges részt, majd két-k ét lyuk fúrása és némi
csi nosító reszelés után fe l is lehetett csavarozni a
lámpát a helyére.
Ha bizonyos típusú el ső ol daltáskáink vannak,
akk or a villára sze relt d in amó is útban lehet. Ezen
a go ndon kíván segíteni a japán Sanyo cég terméke. Ezt a generá to rt a ha jtócsa págy mögé kell

52. áb ra. Ge nerátorral egybeé pített e l ső lámpa,
kormányra, ill. karra szerelhetö elemlámpa, va lamint
a Bell Beacon nevü vi llogó

Feltúnó voltuk miatt nagyon praktiku sak a karra
vagy lábra csatolható speciális el emlámpák, ame-

53. ábra. A sárvédóre szerelt
a kormánytáska használatát

e l ső

lyek elóre fe hé r, hátra ped ig piros fényt bocsátanak ki.
Talán a l egfe l tűnőbb biztonsági eszköz a Belt
Beaco n nevú ameri kai gyárt mányú vilfogó, amelyet a kerékpár hátuljára vagy, .a nevéhez húen
Ibelt ~ ÖV, beacon ~ irányfény) hátu l a nadrágszíjra lehet akasztan i (52. ábra). Ennek a lámpának
a másodpercenként egyszer vagy kétszer fe lvillanó
éles borostyánsárga fé nyét akár másfél kilométerrói is észreveszi tiszta idében az országúti autós.
Külfö ldi kísé rl etek szerint még városi fo rga lomban
is - aho l egyébként a so k színes vi ll ódzó fé ny
szinte teljesen el nyomja a ke ré kpárlámpák ha lvány parázs lását - lega lább 150.. .200 m-ról magára vonja a figyelmet.
Könnyú volna házilag is barkácsolni ilyen villogót, bár nem biztos, hogy a közlekedési rendórség
ovációval fogadná az elsó hazai fecskéket. Ami
igaz, az igaz: az USA-ban sem minden államban
szabad felsze rel ni a kerékp á rra. A gyártó viszont
így okosk odi k:
liA törvény betűje jármúvekre vonatkozi k. Én
nem vagyok jármú. Akkor viszont azt akasztok
mapamra, ami t akarok."
Ujabba n elterjedóben vannak a küflóre szerelhető lényvisszaver6k (elöl fehé r, hátul sárga), amelyek a keresztirányú fo rgaimat kívánják figye lmeztetn i a keré kpáros jelenlétére. Ne bízzuk el magunkat akkor sem, ha ilye n prizmáin k van nak. Sötétbe n legjo bb, ha arra szá mítunk, hogya gépkocsivezető csak akkor fog észrevenni bennünket, amikor már a sávjában vagyunk, ugyanis minden fényvisszave rő akkor látszik a legjobban, ha a fe lülete
nagyjából me rő l eges a ráeső fénynya lábra.
Az éjszakai láthatóságot világos öltözékkel, vilá-

lámpa nem

fe lszerelni, ugyanoda, ahová a kitá masztót szo kták . A fo rgórész, azaz a hordó alak ú dinamó k ülső
pa lástja a hátsó keré k járófelületéhez feszü l, így
kevésbé rongálja a gum it, mint a szokásos típusok.
Hátránya, hogy elveszi a helyet a kitámasztó elói.
Ezzel szemben e l őnye még, hogy feszü ltségszabályozó áramkört is tartalmaz, tehát a kerékpárizzót
nem égeti ki olyan könnyen. (Újabban más cégek
is kirukkoltak ehhez ha so nló megoldásokkal. Ezek
között akad olyan is, ame lyik kitámasztóva[ együtt
is használ ható.)

gos színű vagy fluoreszkáló túracsomagokkal, reflektá/6 matricákka/, esetleg /ényvisszaveró mellénnye/
is fokozhat juk. Az utób bi haso nló ahhoz, ami lyet
az útkarbanta rt6k hasz nálnak.
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Végezetül megemJítek egy o lyan biztonsági eszközt, ame ly angliai kísérletek szerint [111 arra készteti a gép jármúvezetóket, hogy elózéskor 5... 15
cm-rel nagyobb távolságot tartsanak jármúvük és
a kerékpáros között, feltéve, hogy ezzel nem veszélyeztetik a saját biztonságukat.
Ez az eszköz egy zászlócska, ill. egy fényvisszaverő tárcsa, am elyet egy kb. 40 cm-es vízszintes múanyag kar rögzít rugalmasan a csomagtartó bal
oldalához. (Az utóbbi típust a hazai kereskedelem
is forgalmazza.)

Olvastam valahol egy cikket egy sisakpárti agysebésztói (civilben kerékpáros az ill ető), aki érzékletesen ecsetelte, melyik fejsérülésnek milyen következményei vannak.
Nem nagyon em lékszem már a részletekre, de a cikk
befejezése, amelyben két nagy bukásáról ír, megragadt
bennem . Azt mondja, mindkét alkalommal az villant át
az agyán, miközben a levegót szelte: "Hála istennek,
rajtam van a buk6sisak!".

EGYÉB BIZTONSÁG I
ESZKÖZÖK
Visszapillantó-tükör. Az itthon kapható típus
korlátozza a kormányfogást, hajlamos a berezgésre, elmozdulásra a hosszú tartókar m iatt. Kü lföldön
három olyan típussal ta lálkoztam, ame ly nem zava rja a kormányfogást. A szemüvegre, sisakellenzó re és főleg a fékfogantyúra szere l hető tükröt
azza l a szándékkal mutatom be (54. ábra), hátha
akad váJla lkozó, aki fantáziát lát a hazai megvalósításukban. Megjegyzem: csomagos túrán nem sokat ér az utóbb i, a hátsó csomagta rtón tornyosuló
fe lszerelés takarása miatt.
Napszemüveg. Egy jó profi lú szemüveg megkíméli a szemünket a huzattól, portói, muslincáktó l,
cserebogaraktól. Jó szolgálatot tesz a napszemüveg akko r is, ha fehér kózúzalékon küzd az ember
egy verőfényes nyári napon.
Bukósisak. Úgy látszik, nem vagyok elég független gondo lkodású, mert attól tartok, hogy nem
mernék kike rekezn i az utcá ra fényes nappal fejemen egy bukósisak kal, jóllehet meg vagyok győ
ződve a hasznosságáról. Mit szólnának az emberek? Aztán meg kényelmetlen is, hiába vannak
rajta szellőzőnyílások. (Persze, azt is mondják, hogy
tolószékben sem kényelmes ülni egész napj
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Küllővédő. Könnyű műanyag vagy fémtárcsa a
hátsó kerék lánckerék fe l őli oldalán. Megakadályozza, hogy a lánc valami lyen okbó l (pl. túlváltás
vagy vá ltótörés miatt) a küllók közé kevered jen, és
ott csúnya munkát végezzen. Biztonsági szerepe is
van, hiszen a lánc által megá ll ított hátsó kerék
azonna l csúszni kezd .
Csengő. A KRESZ - fe l tehető l eg hagyománytiszte l etből - e l őírj a a felszerelését, bár az autósok
úgysem hallják meg, a gyalogosok meg inkább
csak az autódudát tisztelik. Még a legtöbb haszna
csoportos túrákon van, egymás figyelmeztetésére.
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54. ábra. Visszapi llantó-tükrök
a fékfogantyúra szerelhető Mirrycle; b szemüvegszárra;
c sisakellenzóre való tükrök (az utóbbit egy érdekes
formájú Skid Lid sisakon látju k)

Ugye O n is találkozott már ilyen turistákka l?
Nedves i d őb en már me ss zirő l fe lisme rni őket a
köldökOktól a hátuk közepéig húzód6 sárcsíkról.
A nagyobb baj az, hogy a nyereg als6 felületére
fröccs enő sáros víz a nyeregtartón k e re sztűl a
haj tócsapágyba csurog, hacsak nem tömünk o l a ~
jos ro ngyot a nyeregtartó fö l ső végébe. Mint tu djuk, a sár nem a legjobb csapágyzsír.
A fe lcsapódó sá ros lé bejuthat a vill anyak ba is,
feltéve, hogy nem akadályozzuk meg a 22. ábrán
látható módon. (Általában véve jobb, ha nincsenek el tömve a vázny ílások, mert ha mégiscsak víz
jutna a váz belsejébe, a zárt nyílásokon keresztül
nem tud elpá ro logniJ
Am i a sárvédó elleni kifogásokat illeti, csomagos
tú ránál nem ve h ető k komo lyan, hiszen a málha
tömege is, légellenállása is sokszorosa a sárvédóének. A sárvédók okozta többleteIlenállás pl. 32
km/h sebesség me ll ett csup án háro mszorosa a
féll iteres vizeskulacsénak.
A krómozott sárvédók szebbek, az alumíniumból, mOanyagból készültek kÖnnyebbek, a korrózi6na k jobban e llenállnak, s ezért praktikusabbak.
Aki utál ja, ha telemegy a cipó je kerékszagú
esóvízzel, és szárazabb időben sem fél a "p rofi k"
gúnyos mosolyától, az jól teszi, ha egy sá rgumit is
felszerel az elsó sárvédőre (55. ábra).
Magát a sá rgumit nem kell okvetlenül gumibó l
(pl. bordás gumi l ábtö rl őbó ll készíteni. Megteszi egy
kiszolgá lt Chicco műanyag elóke is (sót még jobb
is, mert könnyeb b és merevebbl vagy ak ár egy
mOanyag flakon oldalfala.

Gyalogosokkal szemben külö nben is udvariasabb
dolog, ha az ember szé pen megkéri öket: ugyan
álljana k má r félre (én pl. utálom, ha a járdá n rámcsö ngetnek). Vészhelyzetben pedig jobb, ha egyszerűen kiabál unk. Sportkormányo n a kormányszá ron van legkevésbé útban, bá r a kormány táska
fel- és leszerelését kissé körü lményessé teszi. Min dennél idegesítóbb azonban, hogy menet közben
zö rög, elfedve ezá ltal fo ntos figye l meztető zajokat,
mint pl. a váltó pontatlan beállítását je lző karistolást.
Ha már egyszer k öte l ező a felszerelése, legaláb b
néha jusson eszü nkbe, és csöngessünk egy kicsit.
Klipsz. Tu lajdonképpen nem szokták a biztonsági eszközök közé sorolni, sót soka n kjfe jezetten
ba lesetveszélyesnek hiszik a használatát. Azért veszem mégis ide, mert nemegyszer csu pán a klipsznek köszönhettem, hogy egy-egy vá ratlan huppanónál - amelyre elbambu lva ha jtottam rá - nem
repül tem le a kerékpárról.
Hozzá tartozik az igazsághoz, hogy életemben akkorát
még nem estem - ráadásul áUtó helybe n -, mint
aznap, amikor klipszet elóször szereltem a pedálra. Pedig
mindössze annyi tö rtént, hogy megáUáskor - mint azelőt t: lazán és önfeledten - le akartam tenni a lábam a
föld re. Az eset megtanítotl arra, hogy eleinte minden
megállás elő tt figyelmeztessem magam: húzd ki a lábad
a k l ipszből!

,

TARTOZEKOK
A következókben olyan holmik ról lesz szó, amelyek ugyan nem né lkülözhetetlenek, de többékevésbé hasznosak a tu rista szá mára. Szeretném
e l ő rebo csáta ni , hogy az itt leírta k nem okvetlenül
tük rözik a turi sta- közvélem ényt, hisz ilyen tulajdon képpen nincs is: egyi k tu rista ezt tartja fon tosnak, a mási k meg azt.
Sá rvédó. Sok tu ristatársa m ellenzi a használatát,
mon dv án, növ eli a tömeget és a légellená llást.

Kitámasztó. Egy nagy nyári túra előtt leszereltem
a gépem rő l, mondván, a fene se cipel fölösleges fél
kilót többszáz kilo méteren át, amikor a bringát
nyugodtan neki lehet támasztan i egy kerítés nek is.
Azután Münchenben vettem egy újat, mert valahogy mindig a kerítés felőli oldaltáská ból kellett
kivennem vala mit.
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a he lyére, az alsó csó alá. Hátránya, hogy sá rvédó~
vel együtt nem le het használni.
Láncv édő . M egtévesztő el nevezés, hi szen a l o~
bogó nadrágszárat óvja a becsípódéstól és az elszennyező déstő l , nem ped ig a láncot, mon dj uk a
leesés tó l. Sót ha a lánc leesik, kö nnyen beszoru l a
lán cvédólemez és a lánckerék közé, kese rves perceket szerezve a kerékpárosnak, am íg kipiszká lja
o nn an. Ha szúkszárú nadrágban kerékpározunk,
amint illik vagy ha nadrágcsíptetót ha szná lun k és
a lánc nincs agyonolajozva, akkor akár le is szerel-

~
~

'@(J);g
~
~.....
......:;:: ::. /'l
......

E
o"

N

I

"-

hetjük.

/

Na drágcs íptető.

_10 u n

55. ábra. Sárgumi az

A legkényelmesebb és legmeg'

bízható bb típus rugalmas gu mi szalagból és tépóe l ső

zárból készü l. Használaton kívü l föl lehet tekeroi a
nyeregtartóra, így min d ig kéznél van. A bokát k ő
rülöleló rugós csíptetó hibája, hogy elóbb-utóbb

sárvédóhöz

Megjegyzem, a kitámasztó nem arra való, hogy éjjel
állva parko ltassuk a keré kpárt Erre egy hernádpart i f űzfa 
ligetben jÖltem rá, egy viharos éjszakát k övető kakukkos
hajn alon. A szép új napot ugya ni s azzal kellett kezdenem, hogy az éjszaka folyamán felborul t gépet a tíz

elszorítja a láb ereit és idegeit.
Odométer (kilo méter-szá mláló). Sokan fö lö s l e~
gesnek ta rtják, én nem. Megnyugtat, ha tudom,
mennyit mentem már aznap, hosszabb túrán
ugya nis ál ta lában távolságban szoktam maga mnak "e l őírni" a na pi adagot, nem pedig úgy, hogy
ma ide vagy oda kell el jutnom.

körmömmel ássam ki egy hatalmas, felázott vakondtúrásbó l.

Irigyeim azt áHítják, hogya borító 2. olda lán
Játható kis eszköznek messze nincs akkora je l e nt ő
sége, m int a túz felfedezésének. Pedig a Blackburnféle Stopblockkal szemben (ahonnan az alap ötletet
merítettem) nemcsak arra jó, hogy a fának támasztott kerékpár alól ne szalad jon ki az első ke rék,
hanem radírozás ra is kiválóan a lkalmas.
(A Nagy~ fél e elsókerék·rögzító ugyanis radírgu ~
mib61 készül.)
Aki sokallja a Bicajoskönyv árát, annak különösen
érdemes két percnyi munkát és egy radírt áldoznia a
fék rögzítö elkészítésére. A Stopblock 1984-es ára ugyan is
két d ollár és ötvenkilenc cent volt, vagyis a könyv ára
testvérek között is megtérül.

Az 56. ábrán látható Flickstand szi ntén ugyanazt
a cé lt szo lgál ja, mint az iménti rad írgumi, csak
elegá nsabb, és eli nduláskor magá tól v isszapattan
5 Bll"I' "~"' .'.

56. ábra. A Flickstand m á rkan ev ű elsókerékMrögzító
(a Rhode Gear, Inc. engedélyével)
1 alsócsó; 2 kerék
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Két fajtájával találkoztam eddig, egyik sem nehezíti meg a hajtást és a kerék kiszedés ét. Az egyik
típu s egyszerű csi llagkerék kel ellátott számlálószerkezet, amelyet a vilJára kell felszerelni. Egy
apró, kü l lő re csavarható pöcök is tartozik hozzá,
amely minden kerékfordulatnál pontosan egy
szektorral lök i tovább a csillagke re ket. Olcsó, megbízható kis jószág, csak az a baj, hogy kattog
menet közben. Akit ez nem zava r (engem pl. igen),

akár sebességméróként is használ hatja, min thogy
a kattogás szaporasága arányos a sebességgel.
A másik típus, az Hu ret Multito (57. áb ra), szíj meghajtású és tel jesen hangtalan, ráadásul van egy
kinull ázhat6 napi számlálója is.
Sebességmérő. Mindegyik fajtája egyben odométer is. Az itthon ND K-beli importból ismert típus
esetében bowdenszerú huzal közvetíti mechanikus úton a kerék pördű l etét a kormányon rögzített
műszerhez. Lényeges, hogya töb b méretben beszerezhető huza l lehető l eg egyenesen húz6d jon a
m ű szer és az elsó kerék tengelye között. Hátránya
ennek a típusnak, hogy va lamelyest fékezi a kereket, és nem teljesen néma (halkan surrog). Az e l ső
ke rék kiszedése is tovább tart némile,& minthogy
először le kell csavarn i a bowden végét a tengelyre
szerelt érzékeló ról.
Mindezeket a hátrányokat kiküszöbölik az egyelőre csak kulfö ldön (és ott is csak borsos áron:
30. . 100 $-értl kapható elektronikus sebességmérók, amelyek nél semmiféle mechan ikus kapcso lat
sin cs a kerék és az érzéke l ő között. Ezek, a pi ll anatnyi sebesség és a megtet t út mellett, az eltelt id őt,
az átlagsebességet, a csúcssebességet, a pedálfordu latszámot, sót a legdrágábbak - kü lön érzékeló
segítségével - még a pulzust is mutatják. A mű
szer maga egy mozdu lattall evehetó a kormányró l,
így pihenónél kényelmesen elemezh et jü k az aznapi tel jesítményt.
A seb ességmé rők legfőbb elő n ye az azonnal i
visszacsatolás, ti. rögtön látszik, hogy mekkora
eredménye van a többlet- e r őfeszítésnek. Csoma-
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57. ábra. Kil ométe r-szá mJáJók és sebességmérők
a dörzskerékmeghajtású Huret Universo sebess égmérő;
b szijmegha jtású Huret Multito odométer
1 napi számláló; 2 nullázó; 3 összegző számláló;
c az lKU Cyclotronic fol yadékk ristályos ki j elzője
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gos tú rán p l. hamarosan rá fogunk jönni, hogy
nem igen érdemes l ejtőn sem átvá ltani a 100" -es
áttéteibe lelöl 52, hátu l 14 fogi, mert a sza bad
guruláshoz képest elérhetó sebességnöve kedés
nem áll arányban az erőfe sz ítéssel. A sebességmérók ellen igazából csak azt lehet felhozn i, hogy
vagy a kormányfogás t korlátozzá k (ha nem középen va n a múszer a kormá nyon), vagy ped ig nem
lehet kormány tásk át használni (ti. ha középen van).
Ha már vá lasztani kell, akkor én a kormánytáskának adnék elsóbbséget.
Kerékpár lakat (58. ábra). Fon tos dolog, de nem
elég a kerékpá r megtartásához. Kell egy csöpp
józa n ész is. Először is, ne hagyjuk a kerékpárt túl
sokáig elhagyott helyen, még akkor sem, ha feltörhetetlenn ek hirdetett Krypto nite lakatunk van. (A
gyártók alighanem komolyan gondo lj ák a feltörhetetlenséget, mert 200 $-ig téritenek, ha a kár abból
származott, hogya lakat cs őd öt mondottJ

aj

bJ

56. ábra. Kerékpá rlakatok
a drótköteles; b patkó alakú Kryptonilc

Néhány éve New Yorkban láttam egy agyonrozsdásodott kerékpárt, amely a vázán ál és a hátsó kerekénél
fogva egy masszív vaspóznához volt bi li ncselve. A Kryptonite lakat szemmel lálhatóan állta a sarat Ellenben a
kerékpárról - a váz és a hátsó kerék kivéte léve l - szó
szerint mindent Icloptak.

Ha idegenben járunk, ta rtsuk nyitva a szemü nket. Apró jelek alap ján következtet ni tu dunk a
helyi állapo tok ra. Ha pl. sok és viszonylag drága
kerék párt látunk sza naszét őriz etl enül (Mün chen),
akk or nekü nk sincs túl sok okunk a z aggodalomra.
(Ellenben az rossz jel, és a helybéliek szuvenírgyú jtó szenvedélyére uta l, ha az autósok nem merik
kint hagyni a gépkocsin az ablaktö rlóketJ
Ha sosem a karjuk pár percnél tov ább magá ra
hagyni a bri ngát, elég lesz egy rövid kis lakat is a
hátsó kerék lezárására. Gyalogos tol vaj így már
al igha lopja el a gépet. Hosszabb idó re viszon t
legjobb, ha a kerék párt kiköt jük va lamihez egy
lánc vagy egy drótkötél seg ítségével. Ha a kereke k
gyorskioldósak, a köte let vagy a láncot ne csak a
vázon, hanem a kerekeke n is vezessük ke resztül.
\.
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Ha egy meglevő lánc hol keresünk lakatot, ak·
kor gondoljunk a következóre. A tolvajnak is lesz
annyi esze, hogya leggyengébb ponton vágja el
a rögzítést. Fö lösleges tehát egy gyenge lá nchoz
ököl nyi lakatot cipelni magunkkal.
Pipatisztító. A trankokban árulják pár forintért.
Úgy néz ki, mint egy vékony üvegmosó kefe. Van,
aki laza karikát hajlít belé le az első és a hátsó agy
köré. Megakadályozza, hogy piszok rakód jon a
nehezen h ozzá férhető agyhüvelyre.
Térképtarló 159. ábra). Tú l nagy jelentósége nincsen, mert a kormány táska fede lére is lehet térképet szere ln i. Amúgy az ötlet nem rossz, mert így
a térkép fo lyton szem elótt van.

59. ábra. Té rképta rtó

Szögkeresö. Az OFOTÉRT-ban kapható névrekonátói eltéróen ez csakugyan arra való, hogy
megkeresse, és lesodorja a szingó felületé re tapadt
szögeket, valamint az üveg~ és kótörmelékeket.
A szögkeresőt a fék ta rtőcsavarjához rögzítik, és
úgy áll ít ják be, hogy gyengéden súralja a gum it
menet közben. Úgy kell felszerelni, hogya kerék
hát ulról szalad jon a dörzspofa alá (60. ábra), me rt
kü lönben leblok kolhatja a ke reket.

mérót leukoplaszttal lehet a fe lsócsóre ragasztan i.
(Megálláskor ne üljünk rá, mert akkor el törik, és
ne mcsak rumszagú lesz a nad rágu nk, de ráadásu l
teli megy üvegszi lánkokkal is mint nekem legutóbb,)
Nem mondhalnám, hogya le jtöszögmérö a nélkülözhetetlen eszközök közé tartozik {én is csak a 6. fe jezet
útvonalainak é rtékeléséhez használtaml, de emlékszem,
egyszer a Bükkben jó lett volna, ha kéznél van. Répáshuta felé kapaszkodta m Eger felól, és túl volta m már a
legmeredekebb e melkedókön, a mi kor egy kanyar után
fel bukk ant az orrom előtt egy erdóvel borított csúcs.
Mivel az út egyenesen a hegy fel é tartott, nem tudtam
sza badu lni az érzéstól, hogy egy völgybe guru lok lefelé.
Csak azt nem tudtam felfogni, hogyan lehet az, hogy a
lejtón is hajtanom kell, ho lott hátulról fú jt a szé l. Végül,
ötperc nyi csüggesztő taposás után nem bírtam tovább
türelemmel, és megfordultam az úton. Csak akkor nyugodtam meg, amikor a kerékpár könnyed guru lásából
rájöttcm, hogy az imént valóban optikai csalódás áldozata voltam.

60. ábra. Szögkeresó
(A nyil a kerék forgási rányát mutatja)

Lejtószögmérö. Bárki elkészítheti egy 20 cm

hosszú, 1 cm

á t mérőj ű

üvegcsóból, amelyet kb.

egy benzineshordó körkerületének megfel el ő ívben hajlít meg. Kell hozzá még két gumidugó és
annyi szines rövidital (pl. rum), hogy csak egy bors6nyi buborék maradjon a lezárt üvegcsóben (61.
ábra). A kali brálás hoz legjobb egy vízszintes asztalt
és egy 1 m-es deszkát használ ni. Ha a deszka végét
pl. 10 c m-rel megemeljük. akkor a lejté meredeksége majdnem pontosan 10 % lesz. A kész szög-

61. ábra. Lejtószögméró

SZERSZÁMOK,
,
,
POT ALKATRESZEK
Minthogy ezek a tárgyak már inkább a turista
málhájába szám íta nak, mint a tartozéko k közé,
ezeket hagyta m utoljára.
Az alább felsoro lt szerszámokat, ill. alkatrészeket még a legrövidebb túrára is ajá nlatos magunk kal vin nünk:
1 db pumpa,
1 db gumijavító készlet, ill. szingóhoz pótgumi,
2 db kü lsó leeme ló sze rszám,
1 db csavarhúzó a váltához,
1 db 6" -es és esetleg 1 db 4" -es állitható vi llásku lcs,
1 d b kerékpá rkulcs,
1 db kéztö rl ő rongy.
A pumpál - sportkerékpá ro n - a 62. ábrán
bemutatott négy hely valamelyi kén lehet szállítani.
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62. ábra. A pumpa elhelyezése sportkerék páron

(A kempingkerékpárok közt olyan is akad, amelyi -

ken a pumpa a nyeregcsóben van elrejtve.) A 4-es
helyzet csak akkor jöhet szá mításba, ha nincs a
bicikli n sárvédó. A 3-as helyzetet akkor érdemes
igazá n használni, ha olya n pumpánk van, amelyhez nem kell semmiféle fe lerósító szerelék. (A vázméretnek m egfele l ő hosszúságú pumpa egysze rúen beszo rítható a hajtócsapágyház és a felsócsó
közé.) Én az l-es pozíciót használom, mert csa k így
va n hely a szerszámtáskámna k (63. ábra).
A 63. ábrán látható szerszámtáskát azért szerelem, me rt rengeteg sze rszám fér el benne. További
' l őnye, hogy a há ro mpontos rögzítés miatt nem
himbálódzik, és ha jól ki van tömve (pl. a kézt örló
ronggyal), akkor nem is zörög. A nyereg mögé
aka sztott változat azért sem praktikus, mert elveszi
a helyet a nyeregtáska elói, másrészt csomagos
Lúrán csak akkor lehet hozzáférn i, ha lepa ko l az
omber a csomagtartó ról. A Favorittal együtt kapha tó szerszámtáska fedele ráadásu l nem is zár
I'cndesen, és így féló, hogy kirázódnak belóle az

63. ábra. Pumpa, szerszámtáska és vizeskulacsok
lehetséges elhelyezése túrake rékpáron

A tarta/ékszing6 szokásos elhe lyezése a 65. ábrán látható.
Ha hosszabb túrára megyü nk, akkor az elóző
listát a kö ve tk ező eszközökkel cé l sze rű még kiegészíteni;

" próbb alkatrészek.
Nem nélkülözhetetlen ke llék a néhány dkg töl1") eg ű nyomásmér6 sem, de nem árt, ha kézné l
von. Ésszerű vá ltozat az otthoni használatra szánt

1 db láncleszedó és egy-két láncszem,

1 db racsnileszedó és néh ány

nyo másmérés pumpa (64. ábra), amely fokozato'i.l n megtanít ja az embert arra, hogy a nyo mást a
Hl/mi megtapintásával is ellenőrizn i tud ja.

kü ll ő,

1 db küllókulcs,
1 db kis csípófogó vagy svédfogó,

1 d b hajtókarleszedó szerszám, ill. tartalék ék,
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1 db olló és ragtapasz,
1 db olajozó kerékpárolajja l,
1 db rongy,
2 db pótizzó,
Allen-kulcsok Ombusz kulcsok) és Philips-csavarhú-

zó szükség szeri nt.
A racsnileszedó -

mint tudjuk - azért kell,
hogy be tudj uk fúzni a pótkü llót a hátsó kerék
racsni fe l ő li oldalán is. A 6"-es villásku lccsal ugyan
nem lehet akkora forgatónyomatékot kifejteni,
hogya racsnit le lehessen vele tek ern i, de ez nem
is lényeges. Fontos viszo nt, hogy legyen nálunk
leszedószerszám. Satuhoz, vi llás kulcshoz ugyanis
könnyű hozzájutni útközben (pl. bekéredzk ed hetünk néhány percre egy autós múhelyb e vagy egy
gé pjavít6ba). Ha va lak i minde n áron ragaszkodi k a

teljes öná llósághoz, akkor készítsen, vagy készíttess en

magának

dúralumíniu mból

egy

olyan

,,zsebsalUt", ami lyen a 30a ábrán látható. Ehhez
ugyan is e lég, ha egy erősebb ágat kerítünk. A kikerekített nyí lásba helyezett ággal máris meg tudjuk
forgatni a túlsó oldalba illeszkedő racsni leszedót.
Az oIJó és a ragtapasz amellett, hogy az elsósegélycsomag része, a kü l ső gumi ideiglenes reparálásához is nélkülözhetetlen .
Philips-csavarhúzó (keresztvégű csavarh úzó)
esetleg a sárvédó csavarjának meghúzásához kellhet, de va n olya n sebességváltó is, amelynek szabá lyozócsavarjai Philips-fejúek. Alfen-csavar (imbusz csavar) több helyen is e lőfordu l hat a kerékp áron. A legfontosabbak ezek közül : kormányfej,
nyeregbilin cs, sebes ségvá ltó, haj tómú . Legalább a
kormányhoz és a nyereghez va lót vigyük el magunkkal.
Nem tü ntettem ugyan fel az aj ánlott szerszámok listáján, de én mindig viszek magammal egy
kis fej ú, hosszú nyelu kafapácsot is sátorverés hez.
Ezt a sátorrudakkal együtt a sátorba szoktam belegöngyölni.
Egy lehetséges szerszámkollekciót a borító 3.
oldalán láthatunk.

64. ábra.

Nyomásmérős

házi pumpa és

n yomásmérő

o

65. ábra. A tarta lékszingó elhelyezése
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4.
A TURISTA MÁLHÁJA
A hosszú, ne héz túrára készül ődő kerékpá ros két, egyformá n riasztónak tűnő véglet közöt:t
míg végre sike rül összeállít ania azt a rakományt, amit még egymaga képes kitoln i az
udva rból, s ami mégis tartal mazza a legszükségesebb holmikat.
A két végletet az alábbi szándékok jellemzik:
"Mindent fölpakalok, mert csak kispárnával tudok elaludni, és kaku kk os óra nélkü l
nem ébredek fel délig."
"Semmi t sem viszek magammal, mert legszívesebben még a biciklit is ittho n hagynám, hogy ann yival
is kevesebb súlyt kellj en feltuszkoln om az emelked ók re."
Ez a fe jezet e lsősorban a felszerelés elhamarkodott kiválasztásától szeretné megkímélni az O lvasót.
Roppan t kellemetlen ugyanis messze idegenben döbben ni rá arra, hogy az a tizenöt kiló, amire
igazából szükségünk volna, éppen hiányzik abból a harmincból, amit hegyen-völgyön át magunkkal
cipeltünk. Szó esik majd ezen kív ül a drótsza már optimális megterh eléséról is.
ve rgőd ik ,
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Több vékony ruharét eggel finomabban tudjuk
szabályozni a hótermelés és a hóleadás közötti
egyensúlyt is. Ha hideg van, akkor mindent magunkra veszünk, és ahogy melegszik az idó, úgy
húzzuk le sorban a fölös legessé vá ló rétegeket.
Hűvös időben cé ls zerű ezt a szabá lyt a reggeli
indulásnál is szem előtt ta rtani. Én pl. úgy szo ktam
útnak eredni, hogy az összes ruhát magamon hagyom, ami ahhoz kellett, hogy reggelikészítés közben ne fázzam t úlságosan. Az egyes rétegeket csak
akkor szok tam szép so rjában lefejteni, amikor a
fizikai tevékenység következtében már majdnem
kellemes meleget érzek. Ilyenkor tudom, hogy ha
még egy-két percet várnék, akkor elkezdenék izzadn i. Tehát le a ruh ával!
A réteges öltözködés azt is lehető vé teszi, hogy
csak az al sónemúbő l vigy ünk magunkkal váltást.
Amikor az időj árás éppen megengedi, egy-egy
nélk ü l özhe tő k ülső réteget nyugodtan kim oshatu nk. Ha a kül ö n böző rétegek mérete, széláteresztó képessége vagy akár csak a színe is e ltérő,
pusztán a rétegek so rrend jével is befo lyásolni tudjuk a melegérzetünket. Hűvös, szeles, de ragyogóan napos i d őben pl. nem a legjobb ötlet a sötét
színű legkü l ső réteg, mert könnyen megcsaphatja
a szél a napsugaraktól megizzasztott derekunkat.
Ha hidegebb az idó, mint vártuk, és már minden
rajtunk van, akkor érdemes legalulra és legfölülre
szű kebb holmit húzni, mert így testközelbe szoríthatjuk a h őszigetelő légrétegeket.
A szé/orkán m agunkra öltésétól min daddig tartózkodjunk, amíg más hogy is kellemes vagy legalább e lv i sel hető mikroklímát tudunk kiala kítan i
magunk körül. Ebben ugyanis biztos, hogy meg
fogunk izzadni. Márpedig amíg nem izzadunk meg,
addig rajtunk múlik, hogy az öltözködést igazítjuk-e szívesebben a menetteljesítményhez vagy
pedig fordítva. A megizzadt kerékpáros viszont
kénytelen olyan tempóban kerekezni, hogy ne
fázzon meg a lucskos ruhában .

A RUHÁZAT
Nagyon fontos, hogy a kerékpáros öltözéke különősen a nadrágja - a leheté legkényelmesebb legyen. Nem mondom, hogy farm erban nem
lehet kerékpározni, de azt állítom, hogy nem érdemes. A szűk és kemény anyag leszorítja a lábizmokat, belevág az ember fenekébe, a rugalmatlan

nadrágderék pedig préseli az ember gyomrá t, hacsak a cipzár nincsen negyedárbocra eresztve.

Ráadásul a nedvességet jól tartó vastag vászon
már egy kis ködszitálás hatására is dermesztő hideggé válik. Már csak azért sem érdemes utca i
nadrágban kínlódni, mert némelyik kerékpárjavítónál eredeti kerékpárosnadrágot is vásárolhatunk,
mind rövid, mind ped ig hosszú szárú változatban.
Ezeknek, kényelmességük mellett az az előnyük is
megvan, hogy a szabásuknáJ figyele mbe vették az el6re
ha jló testhelyzetet (hátul a derékrész sokkal följebb ér,
s így nem kell attól tarta nunk, hogy kilesz a vesénk). Akit
netán aggasztana, hogy mit fognak szólni a kollégák,
amikor előszőr jelenünk meg a munkahelyünkön lé rdi g
Ca mpagnolo feliratb an, azt hadd nyugtassam meg: minde nki csak egyszer fog nevetni, azután keres magának
más szórakozást.

Fontos tud ni, hogya ruha kényelmessége nem
okvet lenül etwenértékú azzal, hogy az öltözék bő
is egyben. Altalános szabály, hogy mennél na-

gyobb mozgási szabadsága van a ruha alatti levegő
nek, anná! kevésbé m e/eg ít az öltözé k. Erre különösen hideg időben érd emes gondolni, amikor legalább az alsónemúnek Feltétlenü l testh ezáll6nak
Ide nem szúknek) kell lennie.
A réteges öltözködés több szempontból is elónyös a tu rista számára. Egyrészt kisebb ruhatömeggel é rhető el ugya naz a hőszigete l ő hatás,
hiszen tudjuk, hogya ruházat főleg a benne foglalt
levegő révén óvja meg a testünket a külső hidegtől. Márpedig a réteges öltözék lényegesen több
l evegő t tart testközelben, mint az egyréteg ű.
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Kis sé kö rülményese n talán, de azt is kife jezi,
hogy miért vé leked ik ilyen lesújtóan eze krő l a
matériákról: II • • • selyem, vászon, sc hiffon stb. egyszer izzadság által megnedvesítve a b ő r felü letével
a hideg érzetét éreztetik, mihelyt a m ozgó test
nyugalomba tért át".
Hogy miért idéztem Svelozár barátun k akadozó
szava it? Azért, mert ami a lényeget illeti, a helyzet
az elm últ kerek száz es zt endő alatt sem változott,
azaz a gyapjú a legideá lisab b sporttextíJia volt és
marad t. Talán ha két olyan műszál van (az akri l és
a polipropilén), amely némi eséllyel pályázhat a
gyapjú babérjaira.

Ügyeljünk arra, hogy a m agunkkal vitt pólók,
p ulóverek dereka elég hosszú legyen, nehogy megszökjö n a hő sz i gete l ő leveg ő rét eg a csu pasz derekunknál.

Mivel a ruháza tn ak

elsős or ban

a törzset kell

m egvédenie a jeges sz élt ő l , hideg i dő b e n cé l sze rű
egy-két mellényI is magunkkal vinn ünk. Ez éppen
ott melegít, ah ol kell, s a karokat szabadon hagyj a.
Valahol ugya nis le ke ll adni a kerékpá rozás közbe n
fej l őd ő hó feleslegét, de miért pont a megizzadt

mellkasu nk vagy derekunk legyen ez a hely?
Nagyon sokoldalú an haszná lhatók a leszedhet6
ujjal, ill.szá rral készített ke ré kpá ros-melegító k. Mivel ugyanaz a ru hadarab két cé lt is szolgál egysze r-

Az alá bbiakba n rövi den ismertetem néhány
olyan textilanyag tulajdonságait [1 21, amelyekból
kerékpárosmezek et szokta k készíteni.

re, e lég so k helyet és sú lyt ta karít hatun k meg

által uk. A leve h e tő részt általában

t épőz á rr al

lehet

a helyére illeszteni.
Érzékeny térdúeknek ajánlatos a téli túrára aero~
öic lábszárvéd6t vise lni ük a hosszún adrág alatt.
(Természetesen nem az alsó láb száro n, han em a
té rden kell hordan L)
A magu nkkal vi tt törülközőt szi ntén a réte&es
öl tözék egyik szükségelemének foghatjuk fel. Eppen ezért a törü l közőt csak kimondottan jó id őben
szoktam az eredeti rend eltetésének megfele l őe n
használn i, s csakis akkor, ha szá míthatok arra,
hogy a cso magokra kit erítve estig megszárad.
A felébe vagy negyedébe hajtott t ö r ü l köz ő ugyanis
jó szolgálatot tehet a pulóver m ellrésze alá betéve,
ha erős, hideg szél lel szemben kell haj tani. A puha
tö r ü l k öző túrh e tően pótolj a a k ispárnát is, de ha
a szük ség úgy kívá nja, derékalj ként vagy hideg
éjszakákon a vesetá jék melegen tartásá ra is hasz·
nál ha tó.
Az alábbi részletet Igali Svetozá r k ö n yvéb ő l 161
idézem: " ... ve loczi pédista alsó ruh áj a csak, de
csak gyapjú anyagbe li lehet. Eskü t t eszek rá, hogy
a se lyem, kötöt t vagy schi ffon, fl anell inges bicyclé r
ha tü dő bajt, vagy ehhez hasonló nyavalyát össze
nem szed (. . .) azt csak saját előnyös constructiójának köszönheti".

Gyapjú. Nagyon jól magába szívja az izzadt test kipárolgásál. A vízfelvétel alapja a szá lak csöves, pi kkelyes
szerkezete. A víz tehát nem a rosto k között, hanem a
rostok belsejében kötődik meg. Em iatt az átizzadt vagy
kissé megázotl gyapjú nem hat nyirkosnak, és a hőszige
teló képessége sem csökken lényegesen. Kiváló hószige~
telő képességét a kunkorodó elemi szálak közé zárt rengeteg l evegőnek köszönheti. Sajnos a tapintását az em~
berek nagy része többé-kevésbé szú rósnaki csik l a nd ós ~
nak érzi. Érdemes válogatni, mert a szú rósság tek in te t é~
ben nagy különbségek vannak a fajtatól és a fe ldolgozás
mód jától függóen. Hátránya, hogy elég lassan szárad, és
mosás közben könnyen összemegy. Az akrillal vagy poliészterrel kevert gyapjú ilyen szempontból jobb.
Pamut. Szá razon ez a legkellemesebb tap intású az
összes text ília között. Ism ételt mosás hatására még lá~
gyabbá válik, mi nt eredetileg volt. Száraz állapotban jó
hőszigeteló. Nagyon jó nedvszívó, de mivel a vizet a
rostok között tárol ja, az álizzadt pamuttrikó olyan é rze ~
tet kelt a bórön, mint a hidegvizes bo rogatás. Téli alsónemún ek éppen ezért nem is va ló (legaláb bis sportolás
közben nem). Kivétel term észetesen, ha valaki képtelen
elviselni a b őrén más ruhaanyagot.
Formata rtásáról annyi t, hogy az új pólór61 sokszor
csak az elsó mosás után derül ki, hogy végül is kinek lesz
jó a családban.
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jó lesz a kerékpár és a csomagok éj szakai leterítésére. Én egy 0,6 kg-os, 1,5 x 2,3 m alapterületű
PVC-fóliát használok erre a célra. (A fóliát méterre
árusít ják a műanyagboltok.)
A PVC-nél tartósabb és sokQldalúbban használható a vízhat lan réteggel bevont nejlonszövet,
ame lyből harmatfedefel is rögt önözhetünk, ha a
szükség úgy kíván ja.
Talajtakarónak jó a kö nn y ű , alum íniumozott
éfelmenl6 tória is. Én néha a poncsómat használom
erre a célra (66. áb ra).

Poliészte r. Nedvszívása gyenge, e llenben az izzadságszagot korlátlan ideig ő rz i . Legjobb tula jdonsága a forma tartás. Ezért is szokták gyapjú hOl, pam uth oz kevern i.
Akril. A tu lajdonságai közel áJI nak a gyapjúéhoz. Formalartása és száradóképessége jobb, hőszigetel ő képessége viszo nt gyengébb. Gyakran keverik gyapjúhoz.
Poliamid (nej lo n). Nedvszívás tekintetében a pamut
tökéletes ellentéte. Én legaláb bis úgy érzem magam be nne, mi ntha idegen izzadságba n fü röszten ének . Gyorsa n
szárad, nagyo n nyúlékony, de mércttartó és rugalma s. Kis
mennyiségben gyapjúhoz is szokták keve rni.
Polipropilén. Ruházati anyagként most van elte rjed ő
ben. Nem nedvszívó ugyan, de nagyon jól elvezeti a
testfelületról az izzadságot, így téli alsónemúnek kiválóa n
megfele l. Gyorsa n szá rad . A tapintása fü gg a szálak minő
ségétől. Állítólag van olyan típusa, amelyik kimondottan
kellemes viselet. Hőszigetel ő képessége viszonylag kicsi.

Sárga vagy sárgás árnyalatú külső ruhát lehető
leg ne viseljün k, mert erősen vonzza a levélfetveket
Túr.cipő. Újabban több cég fog lalkozik (külfö ld ö n) olyan kerékp ároscipók készítésév el, amelye k
jellemzói valahol félúton vannak a ve rseny ci pó és
az edzőcipő között. A stoplit egysze rű rovátkolások pótolják a puha mű a n ya g tal pban, és csak
akkora me r evítőt tesznek belé, hogya cipő orra
el ég hajlékony marad jon a sétához.
Ter mészetesen a tú rac1pó félmegoldást nyújt
csak. A gyaloglás nem olyan kényelmes benne,
mint egy jó Ad idas edzőcipóbe n , és a pedálozás
sem olyan ha tékony, mintha teljesen merev talpú
stoplis versenycipát viselnénk. Akinek mindkét tekintetben maximálisak az igényei, az éppen két pár
ci p ő t is vihet magával a túrára, ámbá r nekem rossz
tapasztalataim vannak ezen a téren.

A HÁLÓFELSZERELÉS

66. ábra. A poncsó ne mcsak esőkabátnak, de
talajtakar6na k és harmatfedé lnek is haszná lható. Ha
menet közben te rítjük magunkra, rögzítsük a
csücsköket, ne úgy, mint a képen látható kö" n)'ehnü l
biciklista!

TALAJTAKARÓ
Vízhatlan lap, amelyet a földre t erítenek, hogya
hálózsák ne piszkolódjon össze, és ne nyirkosodjon meg. Sátrazásnál is érdemes magunkka l vinni:
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67. áb ra. Dupla fedelú A ala kú sáto r (Sta rt u) és egy amerill:a i bi vaksátor
A PVC talajtakarón zártcellás műan yag habból készült derékalj, valamint hálózsákok láthatók. (A kicsi pehellyeL
a nagyok poliészterrel vannak töltve)

kg tömegú. Ezt a sátrat szinte már a széltől is óvni
kell (épp ezért legjobb otthon hagyni).
A sátor anyaga. Aki elfogadja az általam megadott kb. 1,5.. .3,0 kg-os tömeghatárokat, az gyakorlatilag elkötelezte magát a sátorkészítéshez fel használt anyagok mellett is. Sátorszövetként kizárólag dakron, ill. nejlon jöhet számításba, mert a
hagyományos lenvászo n tú l nehéz, különösen, ha
a sá tor dupla fede!ú. (A ritkábban haszná lt dakron
e l őnye a ne jlonna l szembe n, hogy pol iészte r lévén
nem olya n érzékeny az ultraibolya sugárzásra.l
A sátor alját és a kü l ső tetót polivini l- vagy
pol iuretánbevonattai szokták vízhatJanítani. Ettól a
súJya né mileg megnó, de megéri. Biva ksátra kat
lélegző, de mégis vízhatlan Core Texból is készítenek.
A sátor merevítésére aJumíniumcsöveket vagy
rugalmas üvegszálas rudakat használnak. Az acélcsöves sát rak túl nehezek szeri ntem egy kerékpá ros tu ri sta számára.

SÁTOR
Az alábbiakban sor ra veszek néhá ny olyan szempontot, amelye t sátorvásár lás (vagy -készítés) elótt
érdemes megfontolni.
A sátor tö mege. 3 kg-ná l nehezebb sátrat nem
érdemes kerékpáros túrá ra vinni. A 67. ábrá n látható Sta rt II sátor, amely a Wimpassingnál majdnem rend sze resen kapható, éppen megüti ezt a
mércét, il l. ha a könnyen görbülő és vaskos múanyag cöve keit nehezebb, de használhatóbb acélra cseréljük, a tömege kb. 3,2 kg-ra növekszik.
Ezze l szemben az ugyancsak kétsze mélyes bivaksátor tömege mindössze 1,4 kg. Ennél könnyebb
sátra t a jelenlegi anyagokból (mylarfól iával védett
alum íniumozott nejlonszövet; speciális alum íniumötvözetbó l készített könnyú csövek) már csak a
tartósság je l en tő s csökkentése árán lehet előá llí ta 
ni. Az önálló vázzal rendelkező, zárt kétszemélyes
sátrak legkönnyebbike értesüléseim szerint kb. 1
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Az érdekesség kedvéért jegyzem meg, hogya
modern technika semmi fejlődést nem hozott
ezen a terü leten. Egy századeleji ango l sátorkész ítő
japán se l yemből készült 0,34 kg~os erdei sátrakat
ajánlott a kedves vásárlóinak.
Bivaksátor. Az igazi sátrak között ezek a legköny~
nyebbek. Mivel a sátor alak ját ívbet:1 meghajlított
üvegszálas rudak (jll. a drágább sát rak esetében
hajlékonyalumín iumcsövek) biztosítják, három
vagy legfeljebb négy cövek kell a felállításu khoz.

A felállítás, ill. a sátor bontás és összecsomagolás
ideje öt perce n belül van, és ehhez még csak sietni
sem kell tú lságosa n. Áramvonalasságánál és ala·
csony építésénél fogva nagyon jól bírja a szelet.
Mivel az oldalfalak meredekek, a sátor szi nte test·
hezá llóra készíthető, s ezé rt ez a típu s igény li mind

,,,
68. :\bra. Harmatfedelek (a) és dómsátor (b)

Sálorfajlák. Nagyon sokféle sáto rtípus létezik,
('lek közü l csa k a négy leggyako ri bbat ismerletem.
11.1rmalfedél (erdei sátor.) Szigorúan véve nem is
,,:'I lOr, csak egy egyszerü, poliuretánnal bevont nejlonlup, umelyet pl. a 68. ábrán bemutatott módon
f Sl..íte nek ki néh ány zsineg segítségével. Egy 3 x 3
m méretú lap tömege kb. 1 kg, és több hálózsák
i ... e lfé r [I latta. Csendesen szitáló esótól, harmattól
jól megvédi a hál6zsákokat, de sű rű erdőben , ahol
" (ók felfogják a szelet, akár felhászakadá s ell en is
o!la lfl1;:lt nyújt. Hátránya, hogy nagyon gondosan
kell ki választani a sátorhelyet, hiszen alj a nincsen,
, U szél ellen is csak egy vagy legfeljebb két oldalról
véd . E l ő nye, hogy könnyü és több célra is haszná lh;:l16: kerékpárta ka róna k, talajtakarónak, vagy
,lkflr poncsó helyett esőkabátnak is megteszi.

közül a legkisebb alapterületet. Hátránya, hogya

szük légtér miatt bepá rásodásra hajlamos, és hoszszabb rossz időt nemigen lehet elviselni benne,
hiszen az alacsony sátorban legfeljeb b feIkönyököini lehet, ülni már nem.
Én akkor szokta m magammal vinni, ha alapvetóe n
bivakolásra* készülók. Eddigi ta pasztalatom szerin t
ugyan is egy 100 km-es nap utolsó 10 km-es sza kaszában
majdnem mindig lehet ta lá lni olyan száraz és esőt ől
védett helyet (esókunyhót, hidat, elhagyott bódét, szélesebb ereszt, tornácotl, ahol sátorverés nélkül is e lé jsza• A hegymász6kt61 kölcsönzöU kifejezés. Sátor nélküli éjszakázást jelent, am ikor az ember elsósorban alkalom szülte megoldásokra hagyatkozik.
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kázhat az ember. Az esetek 90 % -ában tehát csak a
talajtakarót használom, s a bivaksátrat csak a maradék
10 %-ra tartogatom, amikor más fedelet nem találok.
Általában persze ilyenkor is a csillagok alatt ágyazok meg
magamnak, s csak akkor húzódom be a minden eshetóségre készen felvert sáto rba, ha szemerkéin i kezd az eső
vagy nagy köd és harmat várható éjszakára.

A rendes sátrazással szemben két e lő nye is van
számomra a bivaksátrazás nak. Egyrészt a bivaksátor és a talajtakaró össztömege még mindig csak
2 kg, szemben a Start II 3 kg- jával. Másrészt a
bivaksátor percek alatt összepakolható, s már csak
a kényelmetlenségénél fogva is arra ösztökéli az
embert, hogy ne sokat toto jázzon, hanem használja ki a legszebb kora reggeli ó rákat.
A cs6sátor a bivaksátorhoz hasonló, de tágasabb, kényelmesebb sátor.
D6msátor. Egymást ke re sztező és ívben hajlított
rudazás fesz íti ki a sátor nagyjából félgömb alakú
kupoláját (68b ábra). A sátorcövekek szinte csak
arra va lók, hogy az üres sátrat ne sodo rj a el a szél

fedett

e l őtér

(vesztibul) jó táro lóhely a csomagok,
számára, és esős időben konyha ként és
ebéd l őké nt is haszná lh ató.
A sátor szellőzése. Különösen a szimpla fa lú
cipők

vagy a kis l égterű sátrak esetében lényeges, hogy

a sátor fa lán eső t ől védett szellőzőny íl ások legyenek. A sze ll őzőny í lásokat álta lában tü ll véd i a szúnyogok behatolás a ell en .

MATRAC, DERÉKALJ

an nagyon jól bírják a szelet. A könnyebb sátrak
tömege 2... 2,5 kg között mozog.
A hagyományos fe l építésű A alakú sátrak egyik
legjobb képviselóje a csehszlovák Sta rt II sátor.

Há rom fő matractíp us létezik: a nyílt- és a zártcellás műanyag habból készült, valamint a felfújható
gumimat rac.
A nyíltcellás műanyag hab (laticel) poliuretánból
készül. Mivel a hab üregei egymásba nyílnak, a
közönséges szivacs hoz hason lóan nyomás hatására kimegy belőle a le vegő nagy része, tehát ezeken
a he lyeken alaposan lecsökke n a hőszigetelő képessége. Másik - ugyancsak szivacstól örökölt hibája, hogy nedvességet szív magába, hacsak
nem védi vízhat lan védőburko l at.
A kiváló hőszigete l ő képességű zártcel/ás mű 
anyag habot "isolier" néven ism erik a hegymászók.
Anyaga pol ietilén, EVA (eti lén-vini l acetát), ill. nitrogénne l habos ított PVc. A habot alkotó bu borékok zá rtak, ezért a gáz nem tud kiprésel ő dni belő

A legkönnyebb A alakú sátor, amelyról tudok kb.
1,7 kg tömegú, és szimpla fedéllel készül. A dupla

lük. A szokásos vastagsága kb . 1 cm (3/8"). Egy
ilyen lap hósz i gete l ő képessége egy kb . 4 cm 13/2")

fedelű sátrak Wyen a Start is) lényeges előnye a
szimplákkal szemben, hogy a sátor be l ső fede lét
nem kell vízhatlanítan i, így zárt sze ll őzőnyílások
mellett is van némi szellőzésük . A másik előny
szélcsendes, hűvös időb en nyilvánul meg. A kü l ső,
vízhatlan fedél alatti l evegőréteg többé-kevésbé
megvédi a belső sátorfalat az erős l ehű l éstő l , és így
kevésbé csapód ik le a pára a sátor belsejében.
Nemrégen tűnt fel nálunk a Start II újabb vá lto zata. A Start 20 valamivel nehezebb és - ahogy
ez már lenni szokott - pár száz fo rinttal drágább
a korábbi típusnál. A fél kilónyi sú lytöbblet oka a
to lda!ékkal ellátott kü l ső sátor. A "padló" nélkül i

vastagságú laticelével ér fel. Egy tel jes méretű
(175 x 51,5 cm-es) sz i gete l ő lap tömege mindössze
0,35 kg, míg egy azonos méretű és azonos hőszige 
telő képességű laticelé kb. 1 kg. A zártcellás mű
anyag hab természetesen nem veszi magába a
vizet sem.
Némi hátrányt jelent, hogy nem lehet olyan
kicsire összegöngyö ln i, mint a Iaticeit, és érzékeny
a karcolásra, valam int a nyomo rgatásra is. Otthon
épp ezért cé l szerű átkötözés nélkül, lazán összegöngyölve vagy kisimítva tárolni. Ma már ná lunk
is kapható egy 10 és egy 12 mm vastagságú vá ltozata.

a helyérő l. A dómsátrak a bivaksátrakhoz hasonló-
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A gumimalrac fő el őnye a kényelmessége. Nem
nagyon kell megválogatn i, hogy hova fekszik az
ember, mert a légpárna kiegyen líti a talaj görön gyösségét.
A gumimatrac egyik há tránya a nagy tömege.
(Az egyszemélyes lengyel matrac tömege 2,2 kg.
De még a legkönnyebb teljes méretú, azaz 180 cm
hosszúságú nyugati modell tömege is eléri a 70
dkg-ot annak ellenére, hogy a trapéz alakú matrac
láb felőli szélessége csupán 40 cm, és a fej fel ő li vég
is mindössze 58 cm szélesJ
A gumi matrac másik hátránya, hogya levegő
kon vekciőj át (cirku láló mozgását) semmi sem akadályozza meg benne, ezé rt a hőszigete l ő képess ége nagyon csekély, bár te rmészetesen többet ér,
mintha a felfúvatlan matracon aludnánk.
A levegő konvekciójá t többféle módszerrel igyekeznek megakadályozni. Például az említett trapéz
alakú matrac (Stephenson's Warmlite) pehelfyel
van megtöltve.

~
ci

ai
hi
di
69. áb ra. Hálózsákfazonok és va rrási minták
a paplanzsák; b múmiazsák; c dupla cipzárvédó hurka;
d V-a lakú csövek a töltóanyag egyenletes eloszlatásá ra
Iületet. A sz űkítés természetesen a hálózsák tömegét is csö kkenti.
Sátrazáshoz inkább paplanszerúen szétnyitható,
téglalap alakú, kapucni nélküli hálózsáko t szoktam
használni, mert ez sokkal kényelmesebb. Melegben valóban úgy is takarózom vele, mint egi paplannal, s csak hűvösebb időb en bújok bele, ahogy
kell.
Cipzár. Igazábó l csak alulról és fe lúlról egyaránt
nyitható cipzárt volna szabad hál6zsákba varrni .
A fe l ső nyitó a bebújáshoz, az alsó pedig a hő mérséklet-szabályzáshoz kell.
Be/s6 szerkezet. Több olyan varrásmód is van,
amely a töltőa nya g egyenletes eloszlatásá t szolgá lja. A legprimi tívebb módszer a steppelés, amely az
alsó és a fe l ső anyag egysze rű átvarrását jelenti.
A steppelés nyilvánva ló fogyatékossága, hogya
zsák alig melegít valamit az átvarrásoknál. Ha magunk készítünk há lózsákot, ügyeljün k arra, nehogy
a cipzárná l bejöjjön a hideg. Egy vagy két belsó
"h urka" kiképzése a 69c ábrán látható módon kiküszöböli ezt a problémát.
Tölt6anyagként pelyhet, ill. speciális poliészterszájakat használnak a jobb hálózsákokban. A pehel y és a poliészter között több lényeges különbség is van. Egyrészt a száraz pehely faj lagos h ősz i 
geteló képessége sokkal nagyo bb, mint a pol iészteré. Emiatt a pehely hálózsákok könnyebbek, mint
a hasonló hősz igetelő kép ességű pol iésztertö l tésű-

Amerikában láttam egy másik szellemes megoldást is .
A matrac nyíltcellás mCianyag habbal van kitöltve, s így
egyesíti a gumimalrac és a nyiltcellás hab előnyös lulajdonságait. Tudniillik kényelmes, meleg, kis helyen e lfér,
és nem nyomódik össze a testsú ly alatt. Van egy meróben szokatlan tulajdonsága is: nem kell fe lfújni. Ha a
kiterített matrac szelepét megnyit juk, 5... 10 perc alatt
szépen teleszívja magát levegőve l. Ezután már csak a
szele pet kell elzárni, és az ágy készen á ll a használatra.
Sajnos ezek a matracok nem túl könnyűek, és borsos az
áruk is (kb. 40 $).

HÁLÓZSÁK
A hálózsák vásá rlásakor a következő dolgokra kell
ügyelni.
Szabás. Ha valaki gyakran bivakol, akkor célszer ű ún. múmia hálózsákot vásáro lnia vagy varratnia.
A 69b ábráb ól világosan látszik az elnevezés oka.
A lefelé szűkített fazon és az egybeszabott kapucn i
a minimáJisra csökkenti a fe l melegítendő l evegő
mennyiségét és a kü lső levegóvel ér i n t kező bórfe78

ek. A pehellyel töltött hálózsák jobban összenyomható, mint a poliészterrel töltött. A nagyobb
összenyomhatóság miatt a pehely hálózsákok nem
melegítenek annyira alul ró l, mint a múszá lasok,
ezé rt matrac nélkül nemigen ha sználhatók. Végü l
a pol iészter megn edvesedve is megőrz i a hőszige
telő képessége felét, harmadát, ami ugyan nem
sok, de mégiscsak va lami. Ezzel szemben a vizes
pehe ly há lózsák teljesen használhatatlan.
A hálózsákok szövete pamut vagy ne jlon lehet.
Itt a pam ut nak nin cs akkora előnye a nejlonnal
sze mb en, min t az alsó ruházat esetében, ezért
mi ndin kább a könnyebb és ta rtósa bb nejlon terjed
el. Az aktuális évszakn ak megfelelő hálózsák
ugyanis nem olya n meleg, hogy meztelenül kelljen
benne aludni. Az ideális hálózsáknak csak annyi töltóanyagot ke ll tartalmaznia, hogy az adott évsza kban e l k é pz e lh ető leghidegebb éjszakán anny i meleget ta rtso n, hogy teljesen aláöltőzve kellemesen
érezze magát benne az ember.
Én pl. nyáron a 67. ábrán összecso magoltan látható 1
kg-os pehely hálózsákot használom, 6sszel az 1,5 kg-os
múmiaszabású poliésztertöltésút, a kettó egy ütt pedig
még akkor is kellemes melegen tart, ha finom porhó
borítja a hálózsákot.

Sátrazás. A tá borhely kiválasztásakor kerüljük a
mélyedéseket és a vízmosásokat. Az A alakú sátrakat úgy kell felállítani, hogya szelet l e hetőleg elölról vagy hátulró l kap ják. Ha szeles az idő, ci pzárazluk be a bejáratot, mert különben előfordulhat,
hogya behatoló szél a sátrat óriási csattanással
kettérepeszti. (Egyi k sz avahi h ető barátom szem- és
fülta núja volt egy ilyen esetnek.)
Még ma is látni néhol árko/ással elcs úfított sáto rhelyeket. Amellett hogy az árko lásnak nem sok
haszna van, ba rbá r do log is, mert elósegíti a talaje rózi ót.
Aki nem próbált még csúszós nej lon há lózsákban 30 %-os lejt6n al udn i, annak azt ajánlom, ne
is kísérletezzen vele.
Én egyszer a Sois de Boulogne-ban próbáltam ilyen
körülmények között e lalu dni, de másfél óra múlva teljesen kimerült lábizmokk al - ké nytelen voltam feladni a küzdelmet. Inkább kifeküdtem az álcázó bo krok
közü l a nyílt, de legalább vízszintes tisztás ra. Egy egészen
kis mértékú terep iejtés persze hasznos lehet, mert nem
áll meg a víz a sátor alatt.

A hálózsák mosása. Kevesen tud ják, hogya pehely há lózsáko t is lehet házilag tisztíta ni. Mosószerként finom gyapjúmosószert (p l. Woo lite-ot),
esetleg sa mpont haszná ljunk. A víz ne legyen
40 OC-nál melegebb. Bőséges öblítés és esetleg
centrifugálás után terítsük ki szárad ni a napra vagy
a meleg, száraz padlás ra. Csak nagyon jó i dőb en
mossun k.

Egy jó ke rék páros- (értsd: tavaszi - nyári - oszD
hál ózsák ne m lehet nehezebb 1,5 kg-nál. .

TIPPEK, TANÁCSOK
Akit nem elég it ki a hazai kereskedelem által nyújtott választék, annak azt ajánlom, érdek lódjön
hegymászók/ú/. Több o lyan hegymászót is ismerek, aki alkalmanként vállal sátor-, ill. peh elyhálózsák-készítést. Ezenkívül a hegymászó k között elég
szoros a kapcsolat és gyors az info rmáció cse re, így
hamar elterjed, mit ho l le het é pp e n ka pn i.

Mielótt szidni kezdene az O lvasó, hogy miattam men t
tönkre a hálózsákja, e lá rulom, hogy a teljes száradás
napo kig eltart, s eleinte az összes pehe ly egy ökö lnyi
csomóban szerénykedik a zsák valamelyik szögletébe n.
Nem kell megi jedni, a pehe ly szép lassa n "k irúgja" magát,
és a hálózsák tömötteb b lesz, mint ú j korában. A pehely
fe llazulását, száradását időnkénti átforgatással, felrázássai lehet siettetni.

Érdemes érdeklődni a BTSZ-nél is (Budapesti Természetbarát Szövetség, Bp. V., Váci utca 58.). A hegymászók
csü törtökön 17.00 h után, a kerék párosok ped ig hétfőn
ugyanezen időtájt tartanak ügyeletet.

A hál6felszerelés szín ét igye kezzünk úgy kiválasztani, hogy ne csak a bizo nyos színek iránti
vonzalmunkra hallgassu nk eközben.
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Többek között a családi tűzhel y ha ngu la tát idézó
duruzsolás mia tt. No meg azé rt is, mert a Ju wel
szó ra b írása igaz i művésze t, kü lönösen szeles, h ideg időben. De ha egyszer be indu l, ak kor aztá n
on tja a melegetl Nem véletlenú l esküsznek rá a

Azért tartom ezt fontosnak, mert már többször is
pórul jártam a kék mániám miatt. Vettem pl. egy gyönyörű kék színű sátrat Ez a választás, mint utóbb kiderü lt,
két okból is elh ibázott volt. E lő ször is azé rt, mert a kék
ugyan szép szín más színekkel összehasonlítva, ám roppa nt nyomasztó, ha minden tárgy többé-kevésbé kék nek
látszik az ember körül, és sajnos épp ez a helyzet egy kék
szín ű sátor belsejében is. Ezzel szemben az általam rondának tartott másik sátram (zöldes-keki Start II) belvilága
még borús időben is viszonylag d e r ű s n ek tűni k . Azt
ajánlom tehát, hogy színválasztás elátt kukkan tsunk be
több sátorba is, és kérdezzük meg a tulajdonos véleményét.
Az élénk kék szín másik hibájának a fel t űnés bizonyult. A 67. áb rán bemutatott bivaksátor olyan alacsony,
hogy szinte a magas fúben is észrevehetetlen vo lna, ha
a harsány kék szín nem kürtölné vi lággá a jelenlétét.
A Start II ebből a szempontból is több bicikl ihosszal vezet
nemcsak a kék, de az összes élénk szí n ű sátor elött.
Mondanom sem kell talán, hogya hálözsákjaim és a
PVC talajtakar6m is kék színben tündökölnek. Sajnos ez
sem csak a feltűnés miatt jelent hátrányt. Egy ausztriai
bi vakn lás óta tagadom. hogy a megegyező ízlés e l ege n dő
alapot nyújtana a szimpátiára. A szárnyashangyák ugyanis még nálam is jobban vonzódnak a kék hez, ami abból
derült ki, hogy sűrűn hemzsegő rajokban lepték el a
szántófö ld szélére kiterített kék holm ikat (csak azokat).
Akit ilyen invázió ér, marad jon veszteg, és várja ki békésen a teljes besötétedést. A ra jzás ugyanis az alkonyati
féló rákra korlátozódik.

hegy mászók, akik körében valóságos begyújtási
isko lák alakultak ki. Az alábbi trü kköket én is hegymászó któl lestem el.
A benzinfózó b ei nd ításá hoz há romfé le an yagot
szoktak használn i: benzint, spirituszkockát és spi rituszt. Az e lsó ko r moz, a második koszol és korrod ál, a ha rmad ik viszont tiszta lá nggal ég, sót részbe n a régi kormot is leszedi. Az az egyetlen h átrá nya a spi rit usznak, hogy külön edény ke ll h ozzá,
ámbár az a gye rm eksampon os flakon (70. áb ra),
amelyben a szeszt tartom , nem foglal e l sokkal
nagyobb he lyet, m in t egy benzi nadagolásra h asznált műanyag fecs k endő. Mivel a sp ri ccflaskáh oz
hason ló flakonbó l nagyon ta karékosan adagolható
a sp iritusz, egyszer i tö ltés egy h ét ig is elég szo kott
lenni . Begyújtás közben á ltaláb an a szél o kozza a
legtöbb gond ot, mivel elviszi az indítóa nyag égése
ált a l termelt h ő n agy részét. Az egyi k i smer ő söm
keménypapír szé l védőt haszná l, amelyet két, fö ldbe szú rt biciklikü ll ó seg ítségével ál lít fel a kályha

szél feló li old alán II. a 70. ábrát!. Fózés után a

KONYHAFELSZERELÉS

szélvé dót összete ker i, hogy kényelmesen lehessen
szál lítan i. Ha a szélvédő papírja e lö regszik vagy
szétázi k, túzögéppel pi llanatok alatt lehe t csináln i
helyette másikat.

Ben z i nfő ző . Szerintem az emberek többsége rej tett p iromániás. Elfogul t ság nél kü l á llítom ezt, hiszen jómaga mat a kivéte lek közé sorolom. Tudn ii lli k azok közé, akik már leplezni se m képesek a túz
iránti von zalm u kat, és m inden a lkalmat megragadnak arra, hogy beind íthas sák Juwel fözójüket.
Mi, benzinfózópá rtiak, jó l tu d ju k, hogya spirit u s zfőző kön nyeb b, s a s pirituszkockákat ké nyelmesebben lehet szállítani, tá ro lni, mint a benzint,
mégis kitartun k kedvencü nk mellett. Hogy m iért?

A főzóhöz ne ha sználjunk autób a való benzint, mert
a műk ö dés közben kivá ló ólom eltö mheti a vékony szelepnyíJást. leg jobb a sebbenzin és a folttiszlflÓ benzin.
Ha kül/ö /dre megyünk, jó, ha már itthon ulánanézünk,
mi is a neve a benzin nek az ill ető országban. Mert igaz
ugyan, hogya német drogériában valóban benzint kapunk, ha "Benzin"-t ké rünk, de már Angliában, ill. Franciaországban benzo lt sóznak ránk, ha a hason ló hangzás ú
"benzene", ill. "benz i ne" szavakat használju k. A ben nünkel érdekl ő szénhidrogénpárlatot ugyanis "white gas"nek, ill, "I'essence"-nak hívják ezeken a nyelveken.
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70. á bra. Be nzinfóz ó, papírból készü lt szélvédóvel,
spirituszos és be nzines fl askával, valamint l e v e h ető
nyelű főzőed é nn ye l , a mely egyúttal a főző fedele is

Benzin tárolására legjobb az a lumíniumflaska.
(Nyugaton kb. 10 márkáért vásárolhatunk s pe c iál i~
san erre a célra gyártott fé lliteres palackot a sportbol tokban, itthon pedig esetleg fogtech nikusoktól
kunyerálhatunk olyan edényt, amelyben a múfogsorkészitésnél használt monomert tartják.)
Az üveg azért nem a jánlható, mert súlyos és
törékeny, a polietilén ped ig azért, mert lassacskán
átengedi a benzint, és így minden benzinszagú lesz
a csomagban. Szó ba jöhetnek azo k az erős mú~
anyag flak onok is, amelyekben a xeroxozáshoz
használt benzin tartalmú folyadékot tárolják.
Gyufa. A gyufát cé l sze r ű vízme ntesen záródó
filmkazettás plasztikdobozban ta rtani (te rm észete~
sen a gyufásdoboz barna dörzsoldalával együtt).
Gyertya .. Ta lán nem egészen logikus, hogy a
konyhafeJszerelések között emlftem, hiszen világításra, ill etve - bármily meg lepé - fűt ésre hasz-

nál juk. Ak i nem próbálta még, nem is gondolná
tán, milyen sokat ér hűvös i dőben a zárt sátorban
lobogó egyetlen gyertyácska. Praktikussága miatt
. mutatom be a 71. ábrán látható mécsest, amely
aká r süv ítő szélben is haszná lható, minthogy csu~
pán egy szűk szögból é rkezó fu va llat képes elo ltan i
a benne égó közönséges pincegyertyát. A mécses
lényeges alkatrésze az a rejtett rugó, amely a fogyó
gyertya lángját folyton ugyanabban a magasságban tartja. A mécses tetején lévó fémlap olyan jól
szétoszlat ja a felszálló fo rró levegót, hogy ez az
eszköz - elle ntétben a nyílt gyertyalánggal néhány centiméterról már nemigen tud kárt tenni
még a nejlonsátrak érzékeny anyagában sem.
Edények. Ha igazából csak tea ~ és levesfózésre,
valamint konze rvmelegítésre rendezkedünk be,
akkor két személyre elég egy vagy legfeljebb két
edényt számítani. Az edé ny l e h etőleg akkora legyen, hogy éppen elférjen benne egy konzerv vagy
a benzinfózó. A 70. ábrán bemutatott benzinfózó
fedele pl. egyben edényként is használható.
Ha másodmagamma l indulok, akkor általában
egy üres konzervdoboz! is magamma l szokta m
vinni, amely éppen akkora, hogy rá lehet csúsztatni a forraló fede lé re. A konzervdoboz nyeleként
egy (l engyelországba n vá sárolt) afumíniumfog6
szolgál. Ha kettónél több személy jut egyetlen
fözóre, érd emesebb egy literes alumíniumedényt
vinni magunkkal, l ehetőleg lecsavarozható nyéllel.
Evőeszközök. Két személynek elég két kisebb
alumínium evó kaná l, egyalumín iumvilla, egy kés
és egy kicsi konzervny itó. Nem árt, ha van egy
sörnyitónk és esetleg egy dugóhúzönk is.
Élelm iszer. A t úrára vien dő élelmiszerekról ne m
állítható össze pontos aján lási lista. Néhány alapelvre viszont szeretném felhívni a figyelmet.
Édesség mindig legyen nálunk. Jómagam nem
vagyok kü lönösebben édesszájú, de emlékszem,
egy~egy fá rasztó hajtás után milyen moh ón vetettem rá magam a kü l önböző cukrozott, kifótt tésztákra, amelye kre egyébként rá se m néztem volna.
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1 db tö rülközó (úgy is min t szü kségruhadarabl,
1 tekercs WC-papír (zsebkendókén t és kéztö rl ő
ként is használhatól,
1 palack szú nyogriasztó permet,
1 db kisolló (szerszám is egyben),
, doboz babakrém vagy púd er,
, db Chlorocid kenőcs,
, levél Algopyri n és/vagy Ka lmopyrin,
,-, doboz szén tabletta (mindkét fa jtából),
1-1 cso mag ragtap asz, steril gézlap és ste ril pó lya,
1 tekercs rugalmas pólya.
A felsoroltakon kívül v i hető még: minden, ami
a szemé lyes higiéniai igényeket kielégíti, be leértve
a fogmosó és borotválkozó eszközöket, va lamint
a dezod ort és a fésűt. Aki nem sze ret szappan na l
mosni, az vihet magáva l egy kis tubu s MOS6-ot is.
A legfontosa bb tisztálkodási esz köz a vízze l töltött ke rékpáros kulacs. Hál a a szűk ít ett nyílásnak
és az elaszti kus o ldalfal nak, a kul acs min izuha nyként is használható. Ha jól gazdálkodunk a vízzel,
akkor egyetlen félliteres kulacs tartalmával tetátá l
talpig lezuhanyozhatunk.
A jó l bevált vízk íméló Wrdési eljárás lényege a
köv etkező: a mosakodást legföl ü l ről kezdjük, a
homlokunkkal és a fülünkkel, hogy a kémiában
tanult "ellená ram elve" érvényesülni tudjon. Egyik
kézzel csurgat unk, a másikkal mosakszunk.
Aki nem próbá lkozott még ezzel a módszerrel,
bizonyá ra meg fog l epődni, milyen kevés víz is ke ll
az ala pvető komfo rtérzés biztosításához. (Ez részben azért van így, mert a fizikai megte rhelés közben kiválasztott izzadság nem olyan ro ssz szagú,
mint pl. a lámpaláz által kivá ltott, s így fó leg csak
a ragacsosság érzetétő I kell megszabadulnunk.l
Ha kész vagyun k a fürdéssel, törülközz ünk meg
az aznap használt s estére bizonyára megszáradt
pamuttrikóban. (A törülköz6t, am int azt már eml ítettem, jobb, ha tartalékoljuk, és inká bb csak napközben használ juk.!
Hál6ruhának c é l szerű a másnapi alsóneműt fe l-

Aki reggel kávéval vagy teávaf szokta kezdeni a
napot, az okvetlen vigyen magával az útra is.
A meleg folyadék jólesik a d i dergős hajnalokon.
Egy szál gyulai kolbász, néhány halászlékocka
több hétig képes vissza-visszaidézni a hazai ízeket
(feltéve, hogy nem habzsoljuk be az elsó három
nap alatti.

TISZT ÁLKODÁSI ÉS
EGÉSZSÉGÜGYI CIKKEK
Az alábbi listát a hosszabb útra indulók figyelmébe
ajánlom:

1 vagy 2 db vizeskulacs, összesen 1 I űrtartalom
mai,
1 db nem szá rító hatás ú szappan mosáshoz és
fürdéshez,
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venni, a piszkos-nyi rkosat pedig moss uk ki reggel
egy csapnál sza ppanna l. Mindössze ötperces munka az egész, és ezen az áron mindennap friss
fehérnemút húzha tunk .
A mosott holmit m enet közben szárítjuk. (Este
nem is érd emes mosni, mert úgysem szá rad meg
éjszakaJ

Az egyik am erikai cso magtartógyártó cég olyan
kísé rl eteket végzett a közelmúltban [131, amelyekben azt vizsgált ák, hogya leher milyen elhelyezése
romja legkevésbé a kerékpár mozgási tulajdonságai!. íme a főbb következtetések, amelyeket a 72. és
a 73. ábra illusztrál.
A terhet cé l sze r ű kb. lele-lele arányban megosztani az e l ső és a hátsó kerék között.
A kormány táskába nem szabad sok holmit te nni.
Egy tükörreflexes fény k é pezőgép néhány csereob jektívvei pl. már jelentósen ront ja az iránystabilitást.
Az elsö olda/táskákat a kerék közepe táj án kell
elhelyezni, és úgy kel l óket megterhelni, hogy a
sú lypont juk a tengely közepére essen (mi ndkét
oldalra ugyanannyit pakoljunk, és a nehéz tárgyak
a csomagok közepén legyenek, ne pedig az al ján
vagy a tetején).
A hátsó o /da/táskák esetében nem a fü ggő l eges,
hanem a vízszintes irányú elhelyezkedésé a döntő
szempont. A táskákat annyira kell elórevi nni, hogy
még éppen ne érj enek hozzá az ember sarkához
pedálozás közben. (Nin cs az a cso magtartó, amelyik stabilan meg tudná ta rt ani a túlságosan hátulra
rakott cso magot.)

A fé kkábeleket mintha csak az alsónadrág szárítására
találták volna ki. A rögzítés hez két ru hacsipeszre lesz
szükség. ami szá rítás után rajta is maradhat a kábelen.
A pamuttrikót és a nedves t örülköző t a csomagok tetején terítjük szét, leszorításukhoz a csomagokat rögzító
gumiköteleket használjuk. Ugyan itt száradnak a zoknik
is.

TÚRACSOMAGOK
Konrad Lorenz a tan úm rá, hogy van ném i hasonlóság a kerékpáros turisták, valamint a kutyák ta lálkozási TÍt usa között. Tudniillik mind két faj egyedei
hátulról kezd ik az ismerkedést.
Figyeljük csa k meg, hogy acsomagos tu rista
elóször mindig a másik málháját: olda ltáskáit, sá t rát, matracát stb. veszi szemügyre. Azu tán következik a vá ltó- és a ha jtómű körü lszaglászása, és
csak legu tolj ára si klik a tekintete a "kolléga" arcára.
Ebben a részben arról sze retnék némi fogalmat
adni a be nem avatott aknak, hogy ugyan mi nézni
való is van azokon a csomagokon.

AZ. IDEÁLIS SÚlYElOSZTÁS
Nagyapái nk annak idején keveset töprengtek
azon, hogy akerékpárjukra mit hová akasszanak.
Ha nehezen ment az egyensúlyozás a ko rmányon
himbálódzó demizson miatt, nem sokat teketóriáztak, hanem leszálltak és tol ták a bi ci klit. Igaz, manapság is látni olyan háziasszonyt, aki hazáig rugdossa a kormány ról lecsü ngó bevásá rl6szatyrot,
de azért tévedés volna a csomagolástudomány
jelenlegi állását en nek alapján megítélni.

72. ábra. Ideális teherelosztás Jim Blackburn szerint
1 egészen kicsi konnánytáska; 2 közepes méretú hátsu
oldaJtáskák (amennyire lehet előre víve); 3 közepes
méretú, a kerékkel koncentrikus első oldaltáskák

,e
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A csomag/ar/óra és a hátsó o ldaltáskákba kerülő
holmikat úgy kell csoportosítani, hogya súlypontjuk minél e lőr ébb és minél lentebb legyen. A nagy
térfogatú és kis sűrűségű tárgyak (pl. hálózsák)
tehát a csomagtartó tetején legyenek, a nehezebbek (pl. konze rvekl viszont a táskák a lján.
A csomagokat szilárdan kell rögzíteni, m ert különben kiszámíthatatlan ná teszik a kerékpár viselkedését manóverezés közben. Ha az oldaftáskák
nincsenek leli, érdemes valam i szíjjal vagy gumikötéllel feszesre húzni oket, hogy a tárgyak ne guru lhassanak bennük ide-oda. A csomagok rögzítésének balesetmege l óző szerepe is van. {Gondoljunk
arra, milyen kellemet len vo lna, ha az e l ső olda ltáska beakadna a kűllók közéj
A 74. ábra olyan csomagtartókat mutat be,
amelyek szi lárdságuknál és felép ítésüknél fogva
megfele lnek a felsoro lt követelményeknek.

al

Meg kell hogy mond jam, az itthon kapható csomagtartók nem igazán jók nehézcsomagos túrára. A Szputnyiké pl. túl gyenge, s ezé rt ka nyarodáskor ide -oda hajladozik a tehe r alatt. A KERAVI LL-ban kapható szép, krómozott, rugós leszorítójú modell viszont nemcsak gye nge {ámbár kisebb csomago khoz megjárjal, de nem is elég
bizto nságos . Az a baj a, hogy a csomagtartó tetejére
pakolt teher rács úszhat a hátsó abroncsfékre. Egyébként
e nne k a típus nak házilag módosított változatát gyakran
láthatjuk e l ső csomagtartóként is.

bl

TÁSKAANYAGOK
A leggyakoribb táskaanyagok a k övetkező k:
• nejlonszövet (orkán),
• sűrű szövésú vászo n,
• va rrott műbő r,
• hegesztett lágy PV C- vagy egyéb lágy műanyag
fólia,
• me legen alakított kemény mű anyag,
• üvegszállal e rő s ítet t műgyanta (poliészter).
Ezek az anyagok elsosorban formatartás, vízáte resztés és tartósság tek intetében kül önbözn ek
egymástól. Am i a kész termék töm egét ill eti, az

cl
73. ábra. Ideáli stól e l té rő te he relosztások
Jim Blackbu rn sze rint
a elfogadható, de nem a legjobb elosztás; b igen
gyakori, és ugyanakkor a lehetó legrosszabb e losztás
nagy táskákkal; c a tú l hátra kerülő táskák miatt ez az
elrendezés is igen labilis
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74. ábra. Jim Blackburn-féle cso magtartók

a elso csomagtartó; b hátsó csomagtartó

utolsó két típus ad ja a legnehezebb, a nej lonszövet
pedig a legkönnyebb táskát, ámbár az utóbbi esetben figyelembe kell venni a biztonsági okokbó l
elmaradhatatlan belső merev ítés tömegét is.
Formatartás. A felsorolt anyagok közü l cs upán
az utolsó kettőnek és a keményebb múbőrnek van
többé-kevésbé önálló alakja. Az alaktartó táskák
fő hátránya, hogy az otthoni tá ro lásu k nagy he lyet
igényel, ezzel szemben a lágy táskák összelapítva
kis helyen is elférnek. Hátrányos tulajdon ságnak
látszik az is, hogy akármilyen kevés holmi van
bennü k, a légellenállásuk mindig ugyanakkora,
mintha degeszre volnának tömve. Való jában
azonban egy sima fe l ületű, áramvonalasra tervezett kemény táska sokkal kedvezőbb ebből a
szempontból, mint egy gyűrött felü l etű, oldalzsebekkel tűzde l t, de ta lán te t szetősebb o rkántáska.
A formata rtó táskák mu nkába járáshoz, iratok,
könyvek szá llításához is sokkal jobbak, hiszen a
tartalmuk nem gyű rő dik össze menet közben.
A kemény táskában l evő tárgyaknak kisebb a mozgás i szabadságuk, ezért az ilyen csomagok valami -

vel kevésbé rontjá k a fé lig megpako lt kerékpár
irányíthatóságát.
A 75. ábrán látható kemé ny műanyag tás kának
van egy tovább i e l őnye is: kempingszékkén t is
használható. A táska elkészítését - némi módosítással - C. Lundström nyomán adom köz re [141.
A táskát először összeragasztott hungarocellapokból
mintázzuk meg. A csomagtartót befogadó nyílás méretezésekor vegyük figyelembe, hogy a táska falvastagsága
kb . 3 mm lesz. A forma fe lül etét olyan simára kell készíteni (ha kell festéssel és gletteléssel), ami lyenre csak lehet.
JeJen tő sen megkönnyíti ma jd a forma kiszedését a kész
táskából, ha a felületét autófényezó viassza l kezelj ük.
Fo ntos az is, hogya minta vonalai párhuza mosak vagy
még inkább: lefelé szűkülők legyenek.
A kész formát kb. 3 mm-es vastagságban kel l betapasztani a szörfkészítók által is használt üvegszövettel és
poliészte rgyan tával. Az anyag megkötése után csiszoljuk
simára a külső fe lületet, majd vágjuk e l az egészet az
á brán mutatott sík menté n. A hungarocel kiszedése után
a fe ls ő rész lesz a tel jesen vízhatlan táska íedele, ill. a
kempingszék ül6felülete. A táska feler6s ítésére csavarozást, szíjat vagy gumikötelet használhatunk. Az utóbbi
két megoldás egyben a fcdélleszorítására is haszná lh ató.
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75. ábra. Kemé nyfa lú

,

m űa nyag

táska kész ítése G. l u ndström nyomán [14]

zad na k, tehát az amúgy is szűk pórusokat maga a
víz zárja el a további víz beszivárgása elől. Ugyanígy duzzadnak be a varrás likai is, és ezért a lenvászon az egyetlen o lyan szövet, ame lyen a varrás is
többé-kevésbé vízhatlan. A lenvászon vízállósága
tula jdonképpen csak annyit jelent persze, hogya
vízáteresztés le lassul. Hosszabb ázás hatására természetesen így is megnyirkosodnak a táskafallal

Ennek a csomagnak egy nagyon sze ll emes gyári
változatával Amerikában talá lkoztam: a belű l pá r-

názott és biztonsági övvel ellátott fedél egyetlen
mozdulatta l stabil háttámasszá a lak ítható, s így a
táska gyermekülésként is használható. A kissé öblösebb o lda lrészek kényelmes és teljesen biztonságos támaszt nyújtanak a hátsó csomagtartón ülő
kisgyerek lábainak.
Vízáteresztés. Elte rjedt hiedelem, hogya be l ső
felüJetén po li uretán védóbevonatta l "vízhatlaní-

érintkező ruha n eműk .

A listán szerep l ő többi anyag tel jesen vízhatlan.
Hogya belőlük készü lt táska is vízhatlan lesz-e, az
a fedél záródásátó l függ, ill. műbőr esetén attól is,
hogya varrások mennyire védettek.
A táskák ko rl átozott vízhat lansága miatt cé lszerű a holm ikat nem csak úgy öm leszteni, hanem
fajtánként különböző szí nű polietilén tasakokba (pl.
rekJámszatyrokba) csomagolni.
Ez azért is praktikus, mert a ruházat nem veszi
át a gyulai kolbász szagát, és a szennyest is könynyeb b e lkü löníteni a tiszta ru hától. A "színkód"
pedig abban segít, hogy gyo rsan megtaláJjuk a
keresett tárgyakat.
A ko rmány táskák egy részénél az irattart6 rekesz
e löl, az esőnek leginkább kitett helyen van . Ne

tott" orkán tel jesen megóvja a ho lmikat a nedvességtől.

Nos, ez nem így van . E l őször is, a vado natúj
matériák sem tel jesen vízállóak. Ezt a szol idabb
gyártók azzal ismerik e l, hogy megad ják azt a
vízrétegvastagságot, amelynek nyomását még éppen elviseli az adott termék anélkü l, hogy beázna.
Másodszor, a varrás és a haszná lat (gyűrés, koptatás) megbont ja a vízzá ró réteget, és így a vízálló
tulajdonság helyenként megszűn i k. A c ipzár
ugyancsak bee reszti a v izet, hacsak nincsen nagyon jól elrejtve.
Bizonyos vízzáró képessége a vastag és súrú
szövésű lenvászonnak is van . Ennek az az a lapja,
hogyapamutszá lak nedvesség hatására megduz-
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fe lejtsük el a pénzt, útlevelet, levetett karó rát stb.
szintén vízmentes tasakba helyezni mie l őtt elraknánk.
Tartósság. Legtartósabbak a kemény táskák
anyagául használ t po li merek, a leghitvá nyabb

·1

anyag pedig mind közü l a lágy PVC-fó li a.
A PVC könnyen beszakad, hidegben pedig m e-

rev és törékeny lesz. Fényre is érzékeny, és igy
időv el még rosszab bak lesznek a tulajdo nságai.
A lágyítóanyag szaga átjárja a ruhákat és az élelmiszert. Könnyen elszínezód ik, és lemoshatatlanul
mocskos lesz. A por, piszok erőse n vo nzódik hozzá.
A nejlon szinté n érzékeny a fényre, bár a közismerten nagy szilá rdsága sokáig megmarad, A vas ta/5t du rva szövés ű nejlo n a kopásnak is ellená ll.
A kész táska t artóssága függ a va rrás minőségétő l
is. Ideális esetben 3 .. .4 öltés es ik 1 cm-re. Ha az
öltések en nél ritkábbak, akko r a varrás nem elég
erős. Ha pedig súrűbbek, ak kor a szövet gyengülhet meg a varrás mentén.
A vászon fó hibája a penészedés re való hajlam,
ezért otth on csak szá raz helyen szabad tárolni.

76. á bra. Az Ecl ipse kormány táska felfüggeszlése
1 6 mm átmérőjű acéltartó; 2 gum ikötél (a másik
vége a sá rvédő tartójába van beakasztva);
3 bújtatók

Nyeregtáska, Kisebb táska, amely a nyereg hátuljára akasztható. Ku lcsot, pénzt, igazolványt pakol nak bele. Csomagos tú rán nincs jelentésége,
mert nemigen fér el a sátortól és a hálózsá któl. Ha
nincs szükség térképre, akkor kónnyú túrán praktikusabb, mint a ko rmány táska. l étezik olyan ada pter is, amely arra való, hogy a kormány táskát nyeregtáskaként is lehessen használn i (77. ábra).
A 78. ábra egy saját rögzí tó rendsze r ű , gyorsan
fel- és l eszere l hető nyeregtáskát szemléltet.
A nye regtáskának van egy óriási vá ltozata is,
amelyet talán helyesebb volna nyereg mögötti
táskának nevezn i, hiszen tulajdonképpen a csomagtartó tetején nyugszik, s a nyereg csupán a

TÁSKATíPUSOK

Kormán ytáska,

E l sősorban

3

pé nz, irato k és némi

édesség tárolására való. A fedelére általában átlát-

szó térképtartót szoktak e r ősíteni, így könnyen
ellenő ri zhetj ük az útvonalat, ha ismeretlen területen járunk. A tás ka pillanatok alatt le- és fölszerelhetó, így pihenő vagy ebéd közben magun kka l
tudj uk vinni a legféltettebb ho lmikat. Tekintve,
hogy a hajl ított kormány még esés közben is jól
megvéd i a táska tarta lmát, a fény képezógépet is
itt érdemes tároln i. A 76. ábra a legelterjed tebb
felfüggesztési módot mutatja be. A tartó közepé re
ajá nlatos egy darabka műanyag benzinesövet húzni, mert kü lö nben egykettóre kikoptatja a kormányszarv tövét a fe lfekvés i pontokon. A zötyögés

rögzités feladatát látja el. Ilyen táskát csak egyna-

pos túrá kra érdemes vi nn i, mi ve l elveszi a sáto r és
a hálózsák helyét. Kü lönben prakti kus t árgy, mert

kézitáskaként is használható.
Oldaltáska, Ruhák, éle lmiszer stb. szál lításá ra az

megakadályozá,ára cé l szer ű jó erós fe>zít ógumi-

old altáskák felelnek meg a legjobban. Vi szonylag

kat haszná lni.

nagy mennyiségú ho lmi fér el bennük, és a cso87

magtart6 tetejét szabadon hagyják a nagyobb térfogat ú kempingfelszerelés (sátor, hálózsák, habszi-

vacs) számára.
Ha oldaltáskát készítünk vagy veszünk, a táska
anyagán kívül e l ső sorban a belső rekeszek és a
kü l s ő

zsebek számá t, va lamint a felfüggesztés

módját kell fontolóra vennünk.
Ha egyszerre akarun k elsó és hátsó táskáka t

használni, akkor nem nagyon érdemes oldalzsebeket rakni rájuk;

kűlőnősen

az

első

t áskákra nem.

Négy táro 16 rekesz ugyanis éppen elég

l ehetőség e t

kíná l a tárgyak rendszerezésé re. A zsebe knek nagy
a légellená ll ásuk, s ha nehéz tárgyat (p l. benzinfő -

76. ábra. Edipse nyeregtáska (az Edipse,
Inc. felvéte le)
ZŐt) teszünk beléjük, ide-oda lötyögésükkel zavar-

ják a kerék pár irányítását, főleg ha a fó rekesz
nincsen rendesen kitömve. Az egyetlen, osztatlan

rekesz ezen kívü l rugalmasabb elhelyezési lehetóséget nyú jt a holmiknak. l egfeljebb a belsó merevító lemez mellé érdemes egyelválasztófal at t en ni,
amely mögött biztonságosan lehet tárolni az éppen nem használt térképeket, fel jegyzéseket, tartalék küllóket stb.
Ha csa k hátsó oldaltáskáink vannak, akkor viszont érdemes egy-egy jókora zsebet tenni rájuk,
akkorát, hogy elfé rjen bennük egy literes zacsk6s
tej. Tú l kics i zsebnek nincs semmi értelme, mert
nem lehet kihasználni, fő l eg ha a pénzt, iratokat
stb. amúgy is a kormány táskába n hordjuk.
A legegyszerúbb és legigénytelenebb felfüggesztési mód az álta/vet6s táskáé. A két táska tulajdonképpen egyetlen egységet képez, amelyet úgy raknak fel a csomagtartóra, ahogyan az öszvér hátára
a rakományt. legnagyobb elényük az ilyen cso ma-

77. ábra. Nyeregtáska ké nl használl Edipse
ko rmá nytáska (az Edipse, Inc. felvétele)
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goknak, hogy az összes hátsó csomagtartóhoz
használhatók, csak a túlszélesekhez nem. Egyet len
komo ly kifogás merülhet fel az általvetós tás kák kal
szemben, hogya két fe let nem lehet kü lön-külön
használn i. Ha tehát egynapos túrára indulunk, választhatunk: vagy elvisszük magunkkal mindkét
táskát, vagy mind a kettót otthon hagyjuk. (Ehhez
hozzá kell tennem, hogy tapasztalatom szerint
egyálta lán nem zavar, ha a kerékpár hátul ja néhány kiló erejéig félo lda lasan van megpako lva.)
Kisebb kényelmetlenséget jelent az is, hogy csak
akkor lehet leszed ni az oldaltáskákat (pl. ebédné l),
ha elóbb lepakoltunk a csomagtartóról.
Létezi k olyan álta lvetós táska is (olyasmi, mint
a 75. áb rán látható darab), amelynél a középsó,
összekötő rész maga is táskának van kiképezve, és
elég nagy ahhoz, hogy egy szögletesre hajtogatott
sátrat befogadjon. Sajnos az összes há lófelszerelés
rendszerint így sem fér el benne, ezért ez a mego ldás való jában nem olyan prak tik us, mint amilyennek elsó pillantásra tűnik.
A 79. és 80. ábrán látható akasztós, il l. sínes
fe lfüggesztés lehetóvé teszi, hogya bal és a jobb

. áb ra. Akasztós

felfüggeszlés ű

oldali táskát egymástól függetlenü l is használ hassuk.
Az akasztós felfüggesztés elónye, hogy a táskát
pi ll anatok alatt fe l lehet szerelni, ill. el lehet távo lítani. Hátránya, hogy a gumis rögzítés nem annyira
stabil, mint a kikötés, és így nagy a csomagok
kilengése. Idónként azt sem árt e ll enő rizn i, nem
repedezett-e ki a gumi, nehogy véletlenü l menet
közben szakadjon el.
Mivel a 79. ábrán látható táskát magam alakítottam ki egy bo ltban vásárolt vállraakasztós tás kából, röviden elmondom, hogyan is készü lt.

oldaltáska
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holmi cipeléséhez. Fö!öslegesen te rheli az embert,
ráadásul a háta is megizzad a zsák alatt.
Ettő l függetlenül egy egészen kicsi és könnyű
zsáknak hosszú túrán is hasznát vehetjük, pl. a
késó délutáni bevásár/ások alkalmával, ami kor má r
csak néhány kilométernyi út választ el bennünket
az aznapi szá lláshe lyünk től. Van, aki az esti fü rdésre és fózésre szánt vízkészletet is ebb en szállítja,
természetesen úgy, hogy elóbb kibélel i a zsákot
egy méretes polietilén zacskóval vagy egy rek lámszatyo rral. Ha ehhez a megoldáshoz folyamodunk,
két dologra ügyeljünk:
• a polietilénzacskó tágasabb legyen, mint a hátizsák, így nem fog ide-oda csúszkáln i, és a hidrosztatikus nyomás is a hátizsák fal át terheli, nem
pedig a véko ny zacsk6falat;
• ha nem akarunk már menet közben megfü rödni, kössük be jól a zacskó száját.
Fürd6víz5Zállításra nagyon praktiku sak az összehajth ató polietilénkannák, amelyek üresen alig foglalnak el helyet a csomagban. Egy 15 literes, importból szá rmazó típust ICurver) idónként ná lunk
is lehet kapni.

A táskát olyan kerekpárra szántam, amelynek kerekeit
szárnyasanyák rögzítik. Az alumíniumlemezból hajlítotL
akaszt6peremen látható bevágások arra valók, hogya
csomag ne csúszhasson előre-hátra a keresztlécek kel
ellátott csomagtartón. A bevágások helyét úgy terveztem meg, hogy ne akadjon bele a sarkam a táskába
hajtás közben, (Az ember beleteszi a lehúzott cipát a
klipszbe, es kiméri, meddig ér hátra a sarok. Erre még
érdemes 2".3 cm-t ráha gyn i biztonsági okokból.) Az
akasztó perem és a gumi sátorkarika (esetleg gu mibó l
készü lt vákuumtömítés) ugyanarra az 1,5 mm vastagságú
25 x 25 cm méretú belso me revítólemezre (aJumíniumlemez) van felcsavarozva. A furatoka t úgy kell elkészíteni,
hogy amikor az em ber alul beakaszt ja a gumikarikát a
szárnyasanyá ba, majd a csomagot megemelve a helyére
teszi az akasztóperemet, a gum i rendesen megfeszüljön .
Egyedü l a gumi feszessége akadályoua meg ugyanis a
csomag kilengését kanyarodás közben.

A 80. ábrán bemutatott sínes felfüggesztés
nyújtja az egyik legmegbízhatóbb módot a csom agok rögzítésére. A sínfe lületek közötti tapadási
súrlódás még akkor is megakadályozza a csomag
csúszkálását, ill. leesését, ha a táska alsó részén
található rögzí tőgum i elszakad. Az az egyetlen hátrányuk az ilyen csomagoknak, hogy speciális csomagtartót igényelnek. Ezzel szemben az akasztós
táskák szi nte akármilyen cso magtartóval használhatók.
Vesetáska. A sí e l ő k terjesztették el ezt a derékra
csatolható kis táskát, amely pénz, igazolvá nyok,
némi élelem, esetleg egy kö nn yű fényképezőgép
szállítására alkalmas. (F ő l eg akk or jön jó) egy ilyen
táska, ha éppen csak "kerü lünk egyet", vagy leugrunk egy mozijegyért a sarokraj Lényegében hasonló célokat szolgál a ke rékpárosmezek hátulján
található zseb is.
Hátizsák. Néhány éve egy kisebb egyetemista
cso porttal jártam Leningrádban. A városban elég
sok kerékpáros tu ri stát láttam, akik kivéte l nélkü l
kisebb-nagyobb hátizsákkal a vállu kon rótták a
kilométereket. Gondolom jobb híján, minthogy a
hátizsák a l e h ető legkényelmetlenebb eszköz a

TIPPEK, TANÁCSOK
Súlycsökkentés. Ha az Olvasó, mint annyian,
kön nyen zavarba jön attól a kérdéstő l , hogy
mennyit nyom a csupasz kerékpárja (tudniillik
nyugodt lelkiis merettel nem merné ráfogni, hogy
még 10 kg sincs), akkor bizonyára fo ntosnak tartja
azt is, hogya rakomány tömege mennél kisebb
legyen.
Annál is inkább, mert a kerékpárnái egy-két
kilogrammnyi tömegcsök kentés több ezer forintba
(pontosabban néhányszor öt ven dollárba) kerül,
míg a rakomány tö megét bizonyos határig ingyen
is lehet cs ökkenteni. Két szab ályba lehet összefoglalni azokat a szempontokat, amelyekh ez igazodnunk kell:
1. Ha választanunk kell két, azonos funkciót betöltó tárgy között, akkor döntsünk a könnyebb mel-
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lett. Ez persze nem megy mindig könnyen, hiszen
az ember döntéseit nemcsak az éss zerűség, hanem
bizonyos tárgyak hoz való kötődés is befo lyáso lja.
(így pl. ha kizáró lag az eszemre ha llgatnék, valószínű leg csak néhány sp irituszkockát vinnék magamma l benzinfőző s benzin he lyett.)
2. Ne vigyünk magunkkal fölös leges holmikat. Éppen elég bajunk lesz azokkal a haszontalan tárgyakka l, szuvenirekkel, amelyeket út közben szedünk fel jártunkban-keltünkben . Nemcsak az abszolút fölös leges do lgokra gondolok, hanem a viszonylag fö lös legesekre is. (Ilyen pl. a minden elképzelh e tőve l fe lszerelt zsebtőr, amelynek fé l kilójával szembenáll annak a könnyű fanyelú késnek
a néhány dekája, amelyet ettő l függet lenül is magunkka l viszünk, minthogy csak ezzel tudunk kenyeret vágni.)

1 db a kril mellény
1 db pulóve r (hosszú derekú, bó, meleg)
1 db rövidnadrág
1 db hosszúnadrág
1 db fürdőnadr ág
1 db vékony orkándzseki
1 pár kesztyű (jó lett volna, de nem vo lt)
1 db meleg sapka (ez is j ő l jött volna, de ez se m volt)
A jobb olda ltáska zsebébe:
1 db benzinfózó két rá csűsz tat h ató edén nyel
1 db félliteres benzinpalack
1 db öngyú jtó
A bal o ldaltáska nagy rekeszébe:
1 pár gyaloglócipó (nem le tt vo lna fonto s elvinni)
Éle lmiszerek (egyebek közt 1... 2 kg szárazkolbász)
Tisztál kodási cikkek, filmek, pótgum i, meg ami útközben
adódott '
A bal oldaltáska zsebébe:
Kávé, tea, cukor, só, leveskock ák
Szerszámtás kába:
Szerszámok, oUó
A kormány táska nagy rekeszébe:
Fényképezógép, szűnyogr i as zt ó, kötszer, gyógyszerek,

Talán abszurd ötletnek túnik, de a l egkézenfekvőbb
módja a tömegcsökkentésnek néhány kilát leadni a pocakból (már akinek van súlyfeleslegel. Szerencsére a túrát
e l őkészítő edzések amúgy is a fogyás irányában hatnak,
így erre a tanácsra nem kell több szót áldoznom.

e vőeszközö k,

konzervnyitó, joghurtos pohá r

A kormány táska iratzsebébe:
Iratok, pénz, térképek, napló, golyóstoll, címjegyzék
A csomagtartó tetejé re:
Há lózsák, matrac, talajtakaró, sáto r, poncsó, polietilénzsák, két hosszú gumikötél mindezek rögzítésére, valamint egy rövidebb gumikötél a nye reg és a csomagtartó
eleje közé fesz ítve (ide ruhákat, kenyeret lehet beszo rítani)
Vázra:
2 db fél literes vizeskulacs, pumpa, bi ci klilakat drótkötéllel
(a nyeregtartó köré tekerve)

Pakolás. Több isme rósömnek megmutattam azt
a csomagolási listát, ame lyet közvet lenül egy egyhónapos augusztusi túra után állítottam össze a
magamma l vitt ho lmikról 011. egy-egy olyan darabról, amelyet útközben kellett beszereznem, mivel
nem gondoltam vo lna előre, hogy szükség lehet
rá). Minth ogy a lajstromot nála m tapaszta ltabb
turisták is é r dek l ődésse l nézték végig, úgy vélem,
nem lesz haszonta la n a közrebocsátása.
A jobb olda ltáska nagy rekeszébe:
1 db törü l k öző
2 pár vékony zokni
2 vékony alsónadrág
2 db rövid ujjú pamuttrikó
1 db hosszú ujj ú pamutgarbó

Az ismertetett leltá r - a kerékpároscipó kivételével - ' va lamennyi magammal vitt holmit tartalmazza, azokat a ruhada rabokat is, amelyeket magamon viseltem. (A megpakolt kerékpárt a könyv
bo rítóján látjuk,)
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5.
FELKÉSZÜLÉS
A NAGY
,

UTRA

Kedvenc bi cikliskö nyvem szerzője, Richard Bal/antine írja a tú rázás ról: "A túrázás a kerékpározás
sava-borsa . Ennél közelebb már csak akkor kerülhetünk a tájh oz amelyben járunk, ha gyalogosan
vagyun k vagy görkorcsolyával". Igaz szava k, a melyek legnagyobb értékét
az elfogulatlan tárgyil agosság adja.

A túrázás kala nd. Élvezet, p róbatétel, millió ap ró be nyomás. Függetlenség. Elszakadás a megszokott
k örnyezettő l , találkozás a te rmészette l és ön magunkkal.
Át tud ja érezn i a kedves O lvasó, milyen izgalmas lehet azzal a tu datta l vág ni neki a messze
kanyargó országút i s merős e lejének, hogyel óttünk négy hosszú hét szabadsá& a kormánytáskában

a szabad mozgást biztosító út levél, és a csomagta rtóra felhalmozva mind az, ami az

el követ kező

huszonnyolc napban az otthont fogja szám un kra jelente ni?
EI tudja képzelni a független ség lélekemeló érzését , azt, hogy a négy hét alatt oda kerekezünk,
ahová akarunk, és ha győzzük kita rtással, a ke réknyomok keskeny fonalára fűzhetjük Bécset,

Mün chent, 5trasbourgot vagy akár Párizst is?
Ha netá n Ön is úgy vélné, hogy ideje volna már néhá ny napra letenni a hétköznapo k terhét, íme,
itt a l ehetőség. Csupán él ni kell vele. Ki t udja, t alán mire visszatér, a régi terheket
is könnyebbnek érzi majd.
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EGY BALSIKERŰ TÚRA
TANULSÁGAI
Egyik

ismerősöm

hogy né me lyik kerékpár a ligha lesz alkalmas a
hosszú útra. A többi edzést ki-ki a maga lelkiismerete szerint végezte a vezető által készített írásos
edzésprogram a lapján. Mindezt figyelembe véve
meglehetősen merésznek túnhetett az a (túzönvízen keresztülvitt) terv, hogya 2600 km-es utat
120 ... 130 km-es napi adagokban teljesitsék.

apróhirdetés útján szerzett ma-

gának partn ereket egy párizsi tú rá hoz. A sze rvező
munkát 1983 ószén kezdte e l, s ügyességét dicséri,
hogy a túra kezdetére (1984 közepe) két segítő
gépko csit is felhajtott. Az egyi k autó feladata a
héttagú társaság és a kerék párok Párizsba szállítása
CSOPORTOSAN VAGY
volt, a másik Pá rizst61 Budapestig kísérte volna
végig a kerékpárosokat a 2600 km-es útvona lon, EGYEDÜL?
magára vá llalva a fel szerelés ci pelését. A feltételes
mód használatát az indoko lja, hogy a csoportos
A túrázásnak há rom a lapvetóen kü l önböző vá ltozata van: a magános, a páros és a csoportos túrátú ra végül teljes kudarcba fulladt, s nemcsak a
tagok maradoztak el egyesével-kettesével, de a zás. Ezek nem csupán e l ő nyök és hátrányok tekinkíséró gépkocsi vezetője is felmondta az együtt- tetében kü lönböznek egymástól, hanem lényegükmúködést az út kétharma dánál. Végül is csupá n
ben is: teljesen más é lményekhez, benyom ásokketten járták be az eredeti leg tervezett útvona lat: hoz jut általuk az ember. Természetesen nincs
a tú ravezetó ismerősöm , va lam int a csoport leg- é rtelme az egyes vá ltozatokat rangsorol ni: van aki
idósebb tagja, egy volt kerékpáros versenyzó, de
ezt szereti, van aki azt, s olyan is van, aki más-más
ők is kb . fé lnapi járásra vo ltak egymástó l.
okbó l ugyan, de m indháromba n otthon érzi maMielőtt kö rbejárnánk a hosszab b túrá kra való
gát.
Egyedül. Az embert homlokegyenest különböző
felkészülés témakörét, láss unk néhány adatot a
csődbe jutott társasággal kapcsolatban. A követokok késztethetik arra, hogy egyedü l túrázzon.
A legkézenfekvőbb okot a környezetével való
kezókben leírtak ugyanis rávi lágítanak a kudarc
okaira és tanulsággal szolgálhatna k mások számákonfli ktusai szolgáltathat ják, amelyek miatt i dő le
gesen megcsappant a másokkal szembeni túró- és
ra is.
al kalmazkodóképessége, s ezért kerüli az emberek
A csoport nemek szerinti megoszlása: három nő,
négy férfi. A n ők nagyon kevés tú ratapasztalattal
társaságát. Az is lehet persze, hogy pont fordítva
van a do log: köze lebb sze retne kerülni azokhoz az
rende lkeztek. A fé rfi ak közü l kettő valam iko r versenyzett, a másik kettő ped ig többé-kevésbé ta- em berekhez, akikke l útközben talá lkozik, hogy egy
pasztalt turista vo lt. A tagok életkora 18 és 54 év
kicsit belü lrő l ismerhesse meg a szokásaikat, gondolkodásukat. A magános túrázás ugyanis nemcsak
közé esett. A társaság érdeklődési köre, mű szaki
ismeretei és fiz ikai fe lkészü ltsége egyaránt nagyon az egyedül/élre, de az idegenekkel való kapcsolattekü lönböző volt. Ehhez még vegyük hozzá, hogy az
remrésre is több lehet6ségel nyújl, mint a csoporemberek gyakorlati lag a túrán ismerték meg egy- tos. Nem véletlen, hogy azok az utazók, akiket
mást. Néhány megbeszélésen kívü l ugyanis mind- e l sőso r ban az ember érdeke lt, nem ped ig a térkép
össze egyetlen közös edzést tartotta k egy kétna- fehér fo ltjai, mind magánosan járták az idegen
pos próbaút formá jában (1984 márciusába n), ame- o rszágokat. (Gondo ljunk pl. K6rösi Csomára, aki
lyen az erőnléti hiányosságokon kívül az is kiderü lt,
al igha fogadtathatta volna el magát Szkander bég94

ként, ha egy IBUSZ csoportta l b u kkant volna fel
KeletenJ
Az egyedüllét és a társaság m egfelel ő egyensú-

lyát leginkább egy vidéki túra b iztosíthatja a magá-

részesülnek a közös él m ény bő l , akik valój ában ott
sem vo ltak ami kor az i l le t ő esemény leját szódo tt.
A közösségi (vagy inkább ösközösségi) tudatot e rő
sít i, hogy ezeken a lako mákon álta lában minden

mindenkiéi mindenki m i ndenből ehet, ihat kedvére.
Egy jól összeszokott társaságban az emberek kéreLlenül is segítik egymást. Ez nemcsak menet köz-

nos turista számára. Az egyedü l utazó biciklista
mindenütt é r deklődést vált ki: ugyan honnan jöhet, vajo n hová tarthat, hogyhogy egyedül utazik
stb. Sokszor elég egy ba rátságos fejbicce ntés, hogy

ben nyilvánul meg, am ikor az erős természetszer úleg többet húz, hanem táborverésnél is. Am íg az

ezek a kérdések szava kban is megfogalmazódjanak. Csak a kerékpároson múlik, hogy milyen

arányban adagolja magának az egyedüllétet és a
társaságot. Ha nincs kedve beszélgetni, keveseb b

egyik lesátraz, add ig a másik begyú jtja a )uwelt, és
teavizet forral. Oe ha ne adj' isten a csapat valame-

faluban á lJ meg és csak ott, ahol nem lát embereket. Ha pedig emberi szóra vágy ik, csak be kell
térnie va lamelyik udvarba egy ku lacs vízért. (Az

lyik tagja olyan fáradt, hogy mozdu lni sem tud,
nem noszogat ja se nki. Azért a teaadag ját megkapja ő is.

A jó társaság biztonságot és erÓl ad a csapat
minden tagjának. Sokkal könnyebb átvészeln i a

sem baj, ha két utcával elóbb maga is megtölthette
volna a flaskát a községi nyo mó kútnáU Az idegen ektő l jövő apró szívességek Örö m öt szereznek
annak is, aki adta, meg annak is, aki kapta. Ráadásul k i tűnő ürügyet adnak a társalgás ra.
A magános turista közelebbi kapcsolatba tud kerülni a természel.lel is, m ert ninc s kitéve a beszélgetés, vic c elődés automatiku s kényszerének. A természet csendes, az ember hangos. Már egyetlen
fec segő is el tudja nyomni a ter m észet halk szavá t.

nap mélypont jait, ha tudj uk, hogy a társak is fáradtak, de azért ha jtanak ök is.
Párban. A páros túrázás, kü lönösen t andemmel,
egyesíti a magános és a cso portos túrázá s sok
eló nyét, S ha történetese n összeszokott szerelmespá rrói van szó, akkor minden bizon nyal ez a túrá·
zás legideálisabb formája. A tandemen a férfi - ha
ugyan ő az erősebb - az erófölöslegét telj es mér-

tékben kettójük szolgá la tába á llít hatja.

A magános turista szállásra is könnyebben lel
úton-útfélen, m int a nagyobb csapat, és m ivel kevésbé t űni k fet sokszor egészen külön leges helye-

Egy szi mpatikus fiatal pá r éppoly könnyen tud
ismeretséget kötni idegenek kel, m int egy magános
kerékpáros, sót még nagyobb bizalmat is kelt az
emberekben, ezért al ka lomadtán könnyebben jut
ingyen szá lláshoz is. (Itt nem a spóroláson van a
nangsúly, hanem a dolog emberi olda lán, amit egy
ilyen meghívás kifejez.)
A páros túrázá ssa l kapcsolatban el kell monda·
nom azt is, hogy ez a legnehezebb múfaj a három
közü l. A többhetes egymásrautaltság ugya nis nagyon próbára teszi a páros alkalm azkodóképessé-

ken alhat. Ha elég későn ver sá trat, és jó korá n kel
fel, s szemetet sem hagy maga után, a kutya sem

tö ,ódik ve le, hogy hol hál.
Nem utolsó szempont az sem, hogy az egyedül
utazó embe r akkor áll meg, amikor akar, azt néz
meg, amit aka r, és addig időz i k egy helyen, ameddig csa k jól esik.
Csoportosan. A nagy csoportos t úra egyik vonzereje - a magános túrázás melankóliába hajló
csendes örömével szemben - a napközi pihenők
és az esti táborverés többnyire ha rsány vidámsága.
Lakmározás közbe n te rítékre kerülnek a hazai mellé a nap nevezetes eseményei, és így még azok is

gét.
Gondoljuk meg tehát alaposan, kivel indu lunk
hossza bb túrá ra, mert erre az esetre is áll, hogy
lakva ismern i meg az embe rt.
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ilyen túrázás előbb-utóbb ve rsenyzésbe fu ll ad, és
demoralizáló hatással lesz a gyengébbekre. Csak
akkor érdemes ilyen laza csapatta l útnak indu lni,
ha kifejezetten az edzés a cél vagy ha magunkhoz
hason ló képességú társakat keresünk egy jövendő
nagyobb túrához.
Nagyon fontos, hogy a hosszabb túrára vállal kozó csapat tagjai kb. egyforma áflóképességűek legye ne k. Ezt legin kább több egynapos és né hány
többnapos edzótúra segítségével lehet lemérni, ill.
elérni. Az egynapos túrák tartalmazhatnak versenyszerű sza kaszo kat is, hogy ki- ki megtalálja a
helyét a csapatban, és kitűn jenek az e rón léti különbségek. Éppen Uyen fontos azonban az is, hogy
ki próbáljuk, vajon ki tu d nak-e alakítani a résztvevő k egy o lyan egyen letes közös tempót, amelynél
a leggyengébb sem me rül ki időn ap e lőtt, de a
legerő seb b sem veszíti e l a türelmét. Ha van a
csapat ban egy-két erősebb ember is, az persze
nem okvet lenül baj, feltéve, hogy ha jlandók erófölényüket a több iek megsegítésére fordítan i. Némi
módosítás a csomagok elosztásán, egy-két küIön megbízatás a pih enő alatt (p l. bevásárlás, vízhozásl
és már le is van kötve az eró többlet, ráadásu l a
csopo rt haszná ra .
Ha a csapat tagja i csak a te lj esítők é pességük
ben különböznek, de különben egyformán megbízható an és fegyelmezetten tu dnak keré kpározni,
akkor az edzótúrákon érde m es gyako rolni a libasorban haladást is. Unalm as sík te repen vagy erős
eJlenszélben ugyanis nem lesz haszontalan a nagy
túrán is bevetni a légellenállás csö kkentésének ezt
a módszerét. Az erősebbek azzal tudják ilyen kor
segíteni a gyengé bbeket, hogy többször vezetnek
vagy eset leg telj esen magukra vállalják a vezetés
terhét.
Tapasztalato m szerint nem jó, ha a csapattagok
kerékpárjai különböző típusúak. A lehető legroszszab b komb ináció a t ízsebességes szingós spo rtkeré kpár és az egysebességes kempi ngbicik li összehozása . Tová bb megye k: nagyon aján latos, hogy

A CSOPORTOS
TURAZAS
,
FELTETELEI
Annak! hogy egy csoportos túra jól sikerüljön,
több feltétele is van. A feltételek nagy része személyi természetű ,
Mindenekelőtt saját magunkka l kell tisztában
lennünk, mennyire vagyunk képe5ek másokhoz alkalmazkodni. Akinek (hozzám hasonlóan) nem éppen e rő s oldala az alkalmaz kodás, annak elószö r
is azt ke ll mérlegelnie, nem volna-e helyesebb
egyedül vágn i neki az útnak. Ne tévesszen meg
senk it az, ha a gyermekkori szorongások alapján
azt képzelné magáról, hogy képtelen volna elviselni a magányt. A puding próbája az, hogy megeszik,
az egyedüllété pedig egy két-három napos magános túra . Aki nem bízik magában, az vigyen az útra
könyvet esti olvasmánynak, ám bár az autó atlasz
böngészésével vagy naplóírással is el lehet ütn i a
sötétedés e l őtt i egy-két félórát.
Ha úgy véljük, hogya magános tú rázás nem a
mi múfajunk vagy éppen nincs kedv ünk hozzá,
igyekezzünk o lyan társasághoz csatlakozn i, a kikke l
jól kij övünk, és az érdeklódésünk is hasonló. így
nem lesz annyi vi ta akörül, hogy hol álljunk meg,
mit nézzün k meg stb.
A társaság ne legyen túl nagy. Ami engem ill et,
ha nem egyedül túrázom, akkor általában másodvagy ha rmadmagamma l szoktam. Vannak tapasztalt turisták, akik öt-hat főre esk üsznek, de o lyan nal még nem taláJ koztam, aki tíz fóné l többre
tartotta vo ln a az optimális létszámot.
Ha valam i miatt nagyobb alkalmi csapattal indu lunk, vigyünk magunkkal olyan is m erőst, a kive l jól
összeszoktunk a korábbi tú rákon. így, ha a társaság
nem bizonyul megfelelőnek , legfel je bb kivál unk a
csapatból, és kettesben fo ly tat juk az utat.
So k társaság szokott úgy eli nd ul ni, hogy csak a
főbb állomásokat és a szálláshelyeket rögzít ik e lő
re, és ki-ki úgy megy, ahogy tud, il l. ahogy akar. Az
96
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az összes kerékpár nagyjából ugyanazt az áttétel·
tartományt fogja át, sót az sem árt, ha a sebesség·
fo kozatok megegyeznek vagy legaláb bis egyfo rma
súrún he lyezked nek e l az áttéte lskálán. Ennek a
haszna legi nk ább "húzatás" közben jön e l ő. Ha
ugyan is az elő tt ünk haladóva l egy idejúleg vá ltun k,
nem esünk ki a ri tmusból, és az e l s ő k ne k se m kell
minde n vá ltás utá n hátra nézniü k, hogy vajon ne m
szakadtak·e le véletlenül a többiek. ,
Hosszú túrá n óvakod junk az o lyan p a rt n e re kt ő l,
akik fo lyton meg akar ják mu tatni, hogy az egész
csapatban ók a legerősebb e k és a leggyorsabbak.
Ha mégis va nn ak ilyene k a csapatban, ak kor cél·
sz e r ű őket szélnek ereszteni, nehogy a verseny/j z
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egy nyertese lesz (ha lesz), a töb bi mind vesztes,
mert erején fel ül küzdött azért, hogy lé pést tu djon

81. ábra. A pulzusszám és az edző hatás összefüggése
különbözó életkorú atlélá k esetében
Edzés közben célszerú a pulzust tíz másodpercig mérni

tartani a többiekkel. A leghelyesebb taktika ilyen-

ko r az, ha a csapat higgadta bb tagjai kitartanak a
többségnek megfelelö tempó mellett, és hagyják

a

me nők et

szágu ldan i.

ki sebb fáradságga l, an nál nagyo bb teljesítmény re
leszünk képesek a nagy tú rán. leegy s ze rű s ítv e azt
mondhatjuk, hogy az edzések e/s6d/eges cé /ja az
állóképesség és az er6 fej/esztése (ezt a 81 , ábra
szerint [1SI ne m adják ingyen), és csak másod sor·
ban a szinten tartó ak tív pi henés, míg a tú ra esetébe n pont fo rdítva van a dolog.
Az egy·két napos k i r~ u l á so k elókészítéséró l
nincs so k mo ndan i való m~h iszen az izom láz rendszerint ha rmadnap tetózik, am ikor már úgyi s ottho n vagyu nk, s különben is: legfe ljebb haza jövünk
vonattal. A hosszú tú rával azonba n teljese n más

TESTI FELKÉSZÜLÉS
Az edzések és a túra viszonyáról a gyermekkori lekváros·
bukta jut eszembe. A buktát a világért scm ettem volna
végig amúgy felnöttesen, hanem e l ő szó r a kevésbé ked·
velt csücskei t és a héját rágcsáltam le róla. A közepét,
a legtöbb lekvá rral, a végére hagytam, mert azt szerettem
a legjobban.

A legfa nati ku sabb tur ista is kénytelen eli smern i,
hogy bizon yos m e nn y i ségű szenvedés - így vagy
űgy, de - hozzá tartozik minden nagyobb tú rá·
hoz. Szere ncsére a kínok egy részét le lehet tud ni
elóre is: erre való k a hétvégi elókészítö edzések és
a rá juk köve t kező ájult h étfő i napo k. Ezzel persze
nem azt akarom mon dani, hogy az edzónapok
kizá rólag a földi lét sanya rú vo ltá ra emlékeztet né·

a helyzet: ugyan ki vágyna a hullafáradt "világjáró"

nevetséges szere pére, aki harmad na pon tér meg
h6naposra te rveze tt expedíciójáról? Persze a drámai szerep sem mivel sem vonzóbb: a turista foggal· kö römmel kita rt ugya n az eredeti útite rv mel·
lett, de egy porciká ja sem kívánja a rosszul eló ké·
szített t úra gyötrelmeit.
Felmerül a kérdés: mennyit kell edzeni egy többhe tes túrára, am ikor napi 90 ... 100 km-es távo lságo·

nek, Kétségtelen azonban, hogy mennél nagyo bb

terhelés ne k vetj ük alá magun ka t ilyen kor, annál
7

Bi c ajo~könyv
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kat túzünk ki magu nk elé. Annyit mond hatok,

Az én esetem ben pl. az egy ik figyelmen kívü l
hagyott körülmén y az volt, hogy az edzések má rcius- június között zajlottak, tehát akko r, am ikor
még viszonylag húvös van, míg a nagy túra augusztusra esett, megtüzdelve szinte elviselhetetlenül forró napokkal. A másik, a mit nem vettem
számításba, a fáradtság halmozódása, s a hideg-, a

hogy sokat.
Néhány éve, egy ilyen túra elött, havi 800...900 km-t
edzettem négy hóna pon keresztül. Ezen a teljcsílményen
egy versenyzó nyilván csak mosolyog, de az én idóbeosztásomhoz képest éppen elég volt. Gyakorlatilag minden
hétvégére esett legalább egy 100 km -es nap. Pár hónap
múlva az a (naiv) elképzelés alakult ki bennem, hogya
napi 100 km meg se fog kottyanni. Ebben a hitemben
három dolog erósített meg:
• egy-egy 100 km-es út megtéte le után valóban maradt
még ben nem b őven energi a mi ndenfélére;
• elviseltem egy kétnapos 300 km -es túrát; amelyen az
e l ső napi adag több, mint 180 km volt;
• túl voltam egy öt napos 550 km-es próbatúrán.
A történeti hú ség kedvéért jegyzem meg. hogy az
öt na pos túra után annyiban módosítottam a saját teljesító képességem ról alkotott véleményemet, hogya harm adik 100 km-es nap val6színúleg kritikus lesz majd, de
utána minden simán fog menni. Ezzel szem ben a nagy
túrán nemcsak a ha rmadik nap t űn t nehéznek, de előfor
dulta k bitang nehéz (szeles) na pok a huszad ik után is.

meleg- és a széitúrÓ" képesség fokozatos kimerülése

vol t egy-egy tartósa n kellemetlen
alatt.

kerékpá rosé 76 kg, akkor a 15 kg tömegű málha
15 x 100/90 = 16,7 %-kal növeli az emelkedó le-

kCJzdéséhez szükséges erót, vagyis az adott emelkedót kb. egy fokozattal alacson yabb áttételi eI

tud juk csak leküzdeni.
Tehát ha egy hosszabb e melked ón csomagok
nélkül épp hogy fel tudunk kapaszkodni a 24 fogú

hátsó lánckerékkel, akkor ugyanott 15 kilós cso~
maggal már csa k a 28 fogú lánckerék segítségével
tudunk felkecmeregni. Vagy ugyanez elülsó lánckerékkel: az 52 fogú helyett már csak egy 44 fogú

segít.
Sajnos sem a túró-, sem az álfóképesség nem
tartozik az egyszer s mindenkorra megszerezhet6

elé állít;a magát.

H

kezd ő

K

szakasz

Akik csomagok nélkü! edzenek, jól teszik, ha a
tú ratervük összeá llítása elótt elvégzik az alábbi
szá mítást. Ha az üres ke rékpár tömege 14 kg és a

Hogy miért mondt am el ezt? Azért, mert az
egyik legveszélyesebb dolognak azt tartom, ha az
ember kell6 tapasztalat és önismeret híján alábecsü li azokat a nehézségeket, amelyekkel egy hoszszabb túrán szembe kell néznie, s túl nagy feladat
4. táblázat. Alapozó edzésprogram

időjárási

kerékpá rosok részére 1161

Sz
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p

Szo

V

Heti adag

JO

30
40
50
30
70
100

130
130
130
200
300
340

Hét
edzéstáv, krn

1.
2.

20

J.
4.
5.
6.

20
30

JO

20
20
20

JO
JO
50

40
20

JO
JO

50
30

80

JO
40
50
60
50

40
30
30

A teljes táv hossza:
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Az 5. táblázat [17J abszol út kezdő turisták részé re
javasol egy olyan háromhónapos alapozó programot, a mely a fokozatosság elvére épül. A táblázat
nemcsa k az edzéstávok hosszát írja el ó, hane m a
teljesítés időta r ta mát is, így kezdők részére használ hatóbb mankónak látszik, mint a 4. tábláza t.
Ugyanebbő l a forrásbó l [17J származik az alábbi
három lé pcsős program is, amely gyakorIolI kerékpárosok számára nyújt útba igazítást a tavaszi kezdéshez.

5. táb lázat. Alapozó edzésprogram abszo lút
kezdő turi sták számára [17J

Hét

1.
2.
3.
4.
S.
6.

7.
8.

9.
10.
11.
12.

Edzéstáv,
km

Az edzés
idötartama,
min

A heti
edzések
száma

2
4
4
6
6
10
10
12
16
20
10
20
10
30
10

8... 9
17 ,.18
16 .. 17
26 .. 28
24 ..26
45 ..46
43 ..44
52 ..5)
70. .72
90 ..91
43 ..44
87... 89
43. .44
100 .. 102
40 .A2

)-4

)-4
3-'
)-4
3-4
3 -4
)-4
3-4
3
2
1 -2
2
1- 2
2
2

adottságok közé, így ezeket a tulajdonságo kat évről évre tu datos (és fá ra sztó) mun kával kell ki fejlesztenünk magunk ban.
Az alábbiakban megadott három recept remélhetó leg segíteni fog a tavaszi felkészülés ben.
A Borbély Tibor könyvéból [16J átvett 4. t áblázat
kez dő sportolók számára ajánl egy hathetes alapozó edzés prog ra mot, amelyet március első heteiben
kell el kezdeni. A táblázat adatai pusztán tá jékoztató j ell egűek. Kezdő turistáknak cé l szerű lega lább
3.. .4 héttel eltolniuk a programot, s az első hónapot
egészen laza bi cik li zéssel tölteni (másodna ponként
legfeljebb 10 ... 15 km, esetleg vasárnapon ként
20 .. .30 km), hogy lassacskán hozzászokjanak a pedálozással, a szokatl an testta rtással s a huzamos
üléssel járó te rheléshez. A fokozatosság egyébként
a későbbiek b en sem árt, nehogy elmenjen a kedvü nk az egésztől.

,.
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7.lépcs6 (4 hét). A cél a körkörös hajtás gyakorlása és
a szok tatás. Hetente 2-3 edzést célszerú tartani. Kis áttételeket használjunk, és kerüljük a meredek emel kedőket.
Sík terepen nye regbő l ha jtsu nk, és ügyel jün k a ha jtási
stíJusra. Az erő fejlesztése egyeJöre másodlagos feladat
Emelkedón se húzzunk bele a kar- és a hátizmokkal.
A kezek lazán támaszkodjan ak a kormányra .
2. lépcs6 (4 hét). A cé l a helyes ped álozás i ritmus
kialakítása és az erő fej lesztése. Az áttételeket lassan
lehet növelni, de még mindig a sima hajtáson van a
fóhangsúly. Er6fejlesztés végett 100, 200, 300, sót 400
m-es állva hajLÓS szakaszokat is iktassun k be a kapaszkod6kon.
A szakasz második felében heti két alkalommal állóké·
pesség-fejl esztó edzések is szerepeljenek a menüben . Ne
csak a kilométerek számát tartsuk szem e lőtt, hanem a
terhelés mértékét is. A pu lzusszám ne men jen 130 fö lé.
(A 81 . ábra szerint ez jelenti a határvonalat az aktív
pihenés és a kimondott állóképesség-fejlesztés között.)
Haszná lj unk közepes áttéte l e~ e t, és ügyeljünk a stílus ra,
a ritmusra, valamint a légzéstechnikára.
A szakasz második felében heti egy alkalommal gyorsasági edzést is tartsunk. Be melegítés után viszonylag
rövid távon (néhány kilométeren át) próbáljunk maximális sebességet elérni. Viszonylag nagy áttételeket használjunk.
3. lépcs6 (3 hét). A cél: rit mus- és izo mfejlesztés. Két
hosszabb és két rövidebb út szerepeljen a heti programban.
A hosszabb utak elején 10 ... 15 perces bemelegítés
szükséges. Iktassu nk be menet közben több igen gyors,
de csupán 2... 10 perc időtarta m ú szakaszt. A gyors szakaszok közötti p i henő k 5... 2 percesek legyenek, az edzés
vége felé tartsunk rövidebb pihenóket. Az edzés 10 ...15

perces nyugodt, levezetó jellegű hajtással fejezódjék be.
A gyo rs szakaszok i dő t ar t a má t hét röl hétre emeljük.
A sprint jeUegú edzéseken legalább négy-öt 300... 500
m-es táv szerepeljen. A bemelegítésre itt is 10... 15 percet
kell szánni.

sen az ana rchiát, legjobb, ha minda nnyian az eredetileg megszavazott útitervhez köt jük magun kat.
• Mennél nagyobb a létszám, annál nehezebb
"alka lmi" szállást szerezni, tehát annál lényege-

A különböző edzés; módszerek (fartlek, intervallumos módszer stb J irán t érdeklődő o lvasó k az
irodalomjegyzékben ta lá lhatnak részletesebb be-

ni, s az is, hogyaszálláshelyeket e lő r e lekössük .
Az alábbiak ba n a rugalmas tervezés szempon tjait tárgyalom elóször: ne mcsak azért, mert ebben
vagyok járatos igazán, ha nem azért is, mert ezek
a szempontok a kötött terv készítéséné j is szerepet
játsza na k.

tek intést nyújtó könyv eket 115, 18, 19J. Ezekben a

munkákban szó esik a
rő l is.

k i egészítő

sportok szerepé-

sebb, hogy elóre tudjuk, hol lehet olcsó n éjszakáz-

RUGALMAS TERVEZÉS

SZERVEZÉS,

M iel őtt

~ERVEZÉS

Kétfajta turistát ismerek. Az egyi k irtózik az előre
nem látott he l yzetekt ő l , ezért arra törekszik, hogy
a véletlen szerepét a l ehető legkisebbre korlátozza.
Precíz útite rvet készít, na pra e l őre tudja, hol fog
megszállni, s azzal is tisztában va n, hol mi lyen
látnivaló várja. A másik inká bb a kaland és a bizonytalan ság felé vonzódik, s még a látnivalók egy
részé rő l is ha jla ndó lemondan i, csak azé rt, hogy
amit végü l is látni fog, maga fedezhesse fel magának. Természetesen a követendő útvonalat is csak

nagyjából vázolja fel, abból indulván ki, hogya

pillanat csábításá nak engedve úgyis megvál toztatja menet közbe n. Ebből következik, hogya szállásl ehetőségek sem igen izgatják. Úgy van ezzel is:
majd meglátja, mit ta rtogat szá mára a holnap.
Az egyéni hajlamo n kívül persze más szempontokat is figyelembe ke ll vennünk ahhoz, hogy eldöntsük, kötött vagy laza útitervet készítsünk-e
inkább. Mennél népesebb a csoport, annál indokoltabb, hogy a program kötött legyen. A fó okok a
köve t kező k:

• Mennél nagyobb a létszám, anná l több vitára ad
alka lmat, ha az útitervet menet közben alak ít ják
ki, hacsak nem vet ik alá magukat a résztvevók a
túravezető kényének-ke dvének. Ha el akarjuk ke~
rü lni a veszekedéseket, a duzzogást vagy egyene100

bá rmihez fognánk, próbá ljuk reá lisan mérlege lni, hogy az edzőtúrák tapa sztalatai alapján
há ny kilométert tudnánk megten ni a kérdéses terepe n egy~ egy nap alatt, majd - biztos ami biztos
- vegyűk alapul a becsű l t érték kétharmadát. Ha
pl. józan megfon tolás után úgy vé l jűk , hogy a napi

táv akár 120 km is lehetne, számoljunk inkább a
szerényebb 80 km/nap értékkel, hogy maradjon
tarta lékunk a látniva lókra és az eló re nem látha tó
körü lmén yekre (esős napok, hő ség, sérülés, kényszerke rülő, kitéró, tartós ellenszél stb .). így az adott
esetben harmin c napra kb. 2400 km-t tervezhetün k.
A tú rafelsze rel és összeállításán és az áttételská la
megtervezésén kívül a következő feladatok merülnek fe l:

• té rképek beszerzése;
• tájékozódás a terü let ku ltu rális és természeti
értékei ró l;
• az útvo na l kijelölése (fontos szempont, hogya n
fogun k hazakerüln i, ill. hogyan fog juk megközelíteni a túra indulá si helyét);
• engedélyek, kedvezmények, biztosítás elintézése .

Térképek
A terű l et összefoglaló térképe Ipl. Nyugat-Európa

vagy Magyarország térképe) me llett szükségünk
lesz részletesebb térképek re is.

Magyarországon a legrészletesebb, hozzáférhetérképek az 1 : 20 OOO és 1 : 80 OOO közötti méretarányú turistatérképek, amelyeken nemcsak a
terepviszonyok s a közutak vannak fe ltüntetve,
hanem az erdészeti és bányautak is, a földutakka l
meg a fontosabb gyalogutakkal egyetemben. Ezt
azért jegyzem meg, mert ma már nem tartozom
azok közé, akik azt képzelik, hogy kerékpározni
csakis po rmentes sima múúton lehet és érdemes.
Az elhagyatott m ellékutakat két okból szeretem.
Egyrészt nincs ami ki zökkentene a saját tempómból, másrészt az ilyen utaknak megvan a maguk
varázsa. Valahányszor letérek egy erdei vagy mezei fö ldútra, úgy é rzem, mintha csak akkor érkeztem volna meg arra a vidék re, ame lynek útjait már
jó id eje járom. Aki meg akarja kóstoln i ezt az
érzést, küzd je végig a következő fe jezetben ismertetett Vértes - Gerecse túra Tatabánya és Vértesszólős közötti sza kaszát.
Sajnos nem minden tájegységünkről kapható
turistatérkép. Elég jól haszná lhatók azonban az
1 : 150 OOO méretarányú megyetérképek is, amelyeken ugyan a domborzat i viszonyok nincsenek
ábrázo lva, de a növényzet s a fontosabb fö ld utak
igen. Ha nyugatra készü lünk, jó ha tudjuk, hogy
egyes országokró l (pl. az NSZK-ról, Franciaországró i, Hollandiáról) egészen részletes kerékpárostérképek is forga lomban vannak, amelyeken szinte
minden olyan információ szerepel, amely a kerékpáros turistát érdekelheti. Az Allgemeiner Deutscher Fahrrad-Club álta l propagált 1 : 100 OOO méretarányú NSZK-be li térképek (k iadó: Haup ka u.
Co.) pl. külön jelölik a 3 %-ná l, il l. a 7 %-ná l
meredekebb emelkedőket, forga lomsúrúség szerint osztá lyozzák az egyes utakat, és természetesen jelzik a szállás- és étkezőhe l yeket, valam int a
látnivalókat is. Ezenkívü l a térképek ről leolvasható
a fontosabb helységek tengerszint felett i magassága is. lA térképek forintért is megrendelhetók a
Kartográfiai Vállalat, il l. az Állami Könyvterjesztő
Vállalat térképbo ltjaiban. A térképek l étezéséről,
tő
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82. áb ra. Távolságmérés térképen

kiadó járól a könyvesbol t katalógusából vagy pedig
a fejezet végén felsoro lt szervezete ktő l szerez he'. tünk tudomást.)
A 82. ábrán bemutatott NDK gyártmányú mű
szer kényelmessé teszi a távolságok térkép alapján
végzett becsfését. Csak végig kell gördíten i a fogazott kereket a tervezett útvonalon, s az út hossza
máris leo lvasható a megfelelő méretarányú skáláról. Időn ként Magyarországon is lehet kapni ezt a
prakt ikus szerkezetet.

látnivalók
Két olyan hasznos információforrást em lítek,
amely cseké ly terjedelménél fogva alkalmas arra,
hogy magunkkal vigyük a magyaro rszági kirándu-

lásokra. Az egyik a "Magya rország autóatlasza", a
másik a Tájak - Korok - Múzeumok által kiad ott
"Magyarország látogatható természetvédelmi terüfelei, műemlékei, múzeuma;" címú brosúra. Az utóbbi nyi tvata rtásokat is közöl, s az utolsó oldalán
megtalál ha t juk a megyei természetbarát szövetségek címeit. Ez a két kiadvány különösen azok
számára hasznos, akiknek odahaza nincs elég idejük a látnivalók fel térképezésére, s így ez a feladat
- napi adag ok ra bontva - a túra idejére tolódik
el. Az autóatlasz 1 : 360 OOO méretarán yú térképoldalai arra is alkalmasak, hogy a látnivalók figyelembevételével pontosftsuk, il l. véglegesen rögzítsük a
másnapi útvonalat.
A kultúrprog ram össze~ lIításakor abból induljunk ki, hogya kerékpáro's tú ra nagyszerű l ehető
séget kínál arra, hogy általános benyomásokat szerezzün k idegen városokról, tájakról s az ott éló
emberekról. A bicikli abban is segit, hogy felkeressünk egy-egy, isten háta mögötti fa lut a szép temploma vagy más nevezetessége kedvéért. De ha a
nagyvárosi élet egzoti kus oldalára, ill. a városok
kul turális életére, múzeumaira vagyunk kíváncsiak
elsósorban, akkor vegyük figyelembe, hogya megpakolt kerékpár jóval kevesebb mozgási szabad ságot enged meg, mint a farzsebben lapuló Interail
jegy vagy az aut6stopos igazolvány. Nem akarok
senkit rábeszélni arra, hogy kerülje ki a metropolisokat - jól em lékszem, milyen kü lönleges élményt jelentett számomra is kerékpárostól mártózni meg a párizsi diadalív körül örvény l ő autóáradatban - , de mégis azt mondom: legyünk mértéktartóa k. Nézzük meg azt, amit kerékpárral érdemes, s talán még egy-két olyan dolgot, aminek
nem tudunk eJl enállni, de aztán menjünk tovább.
Ha a város igazán sok látnivalót nyú jt, megér egy
újabb látogatást: ezúttal gyalogszerrel. így több
lehetóségünk lesz eljutni múzeumokba, moziba,
mulatókba stb ,
Ha mindenáron kerékpárral szeretnénk feIkeresni álmaink városát, akkor érdemes egy kicsit nyo-

mozni az ismer ő sök körében, hátha él ott valakinek rokona, i s merő se, akinél ha szállást nem is
remélhetünk, de legalább napközben ott hagyhatjuk a felmálházott drótszamarat. Ha nem találu nk
előre biztosnak látszó megoldást, akkor sincs veszve minden. An nyi emberrel találkozunk út közben,
bármelyikük szolgálhat egy jó tippel, csak érdeklódjünk,

Megközelítés, hazatérés
Akkor a legegysze rűbb a dolgunk, ha körtúrál cs inálunk. Ilyenkor az a lényeg, hogy ne tervezzük túl
feszes re a tempót, nehogy idózavarba kerüljünk az
esetleges rossz időjárás, kimerültség miatt vagy
egyszerűen azért, mert az út a vártná l több érdekességet nyújt, s ezért szívesen elidóznénk va lamelyik hel yen. Nem árt elóre kinézni néhány olyan
helységet, ahol szükség esetén Ipl. betegség, katasztrofális i d ő járá s stb. mia tt) meg lehet szakítani
a tú rát, s ahonnan haza lehet térni vonattal. Mondanom sem kell, hogy érdemes pénzt is tartalékolnunk erre a célra.
Ha egyirányú túrát tervezünk, a következő szempontokat érdemes figyelembe vennünk.
• Európában az uralkodó széljárás nyugati, ill.
északnyugati. Ezért, ha egyéb szempon t nem játszik szerepet, inkább Ny-K irányban tegyük meg az
utat biciklivel, mint forditva.
• Ha nem vagyunk biztosak a te ljes it őképessé
günkben, akkor inkább otthonról induljunk el biciklivel, s vonattal térjünk haza, ne pedig ford ít va.
A jegyet onnan vá ltsuk meg, ameddig a legjobb
esetben el tudunk jutni a rendelkezésünkre álló idé
alatt. Ha nem kalandozunk el túl messzire a biztonságot jelenté vasútvonaltól, akkor szinte bármikor
félbeszakíthatjuk a túrát. Ha külföldre készülünk,
a vasúti jegyet idehaza váltsuk meg forintért. Némi
val utát így is tartalékolnunk kell, mert a poggyászért a feladó állomáson kell fizetni.
• Ha bízunk abban, hogy a ki t űzött tervet maradéktalanul tel jesíteni tudju k, akkor a ford ított mó-
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don is bejárhatjuk az útvonalat. En nek az a fó
elónye, hogy odafelé nem csak vonattal me he tünk,
hanem autóval is, hiszen pontosan tud juk, mikor
lesz szükség a szá llító járm üre, s így nem okoz
a kkora gondot a szervezés. Egy ba rátom pl. úgy
szerze tt szállítót, hogy rövid levél kéket túzött ki az
alkalmasnak ítélt j árm űv ek (mi krobu szok) szél védójére. Végü l, ahogy elmesélte, a kialkudott tarifa
jóva l kiseb b volt, mintha a héttagú csoport vonatta l utazott volna ki Pá rizsba.
Engedélyek
Nemcsak az útlevél és a vízumok beszerzésére
gondo lo k. Még ma is vannak pl. o lyan területek az
oszt rá k határ közelében (pl. az Örségben), ahová
ún. határsávengedély nélkü l nem enged ik be a
gyanútlan turistát. Fontos tud ni, hogy ilyen engedélyt no rmáfisan csak a lakó hely sze rint illetékes
rendórkapitányság állíthat ki, ezé rt jó, h a má r ittho n
utánajá runk, nem lesz-e rá szükség, nehogy csa lódás é rjen bennünket. (Azt, hogy val amely közsé&
a határsávba ta rtozik-e vagy sem, a Hatá rórség
Országos Pa rancsnokságá n mond ják meg.)
Ha természetvédelmi területet sze retnén k meglátogatni, nézzük meg a Tája k ~ Korok ~ Múzeumok tájékoztató jában, melyik intézmény a kezelő
szerv, s é rd eklődjünk an nál: nem szükséges- e e l ő 
zetes engedélyabelépéshez.
Egyéb engedélyek fú tvona/engedé/y, táboroz;;SJ
engedé/y) b eszerzésérő l pl. a BTSZ-nél vagy a több i
te rm észetbarát szövetség nél le het ér d ek l őd ni.

Nyugati utakra kétfa jta vasúti kedvezményt
nyú jt az Express a 26 évesnél fia talabb korosztálynak.
Az Interaif jegy id eális azok számá ra, a kik a kerékpá rt csil lagtú rák végzésére szánjá k, de a túra középpontokat vonattal akarják megközelíteni. (Az
egy hónapig é rvé nyes Interail jegy ára 1984-ben
7500 Ft volt.)
Minden egyéb célra v al ószínű l eg az Eurotrain
kedvezmény az elónyösebb, ez ugyanis 30 ... 50 %os enged ményt biztosít meghatározo tt útvona lakra.
A MÁV 60 évesnél id ősebb nők és 65 évesnél
id őseb b férfiak szám ára is nyújt kedvezményt bizonyos időszakok ban . A nemzetközi RES-igazo/vá ny bi rtokosai 30 ... 50 % -ka l olcsóbban utazhatnak a különböző európai országokb a.
Ne higgye senki, hogy ez a korosztály nincsen érdekelve a kerékpáros turizm usban. Pár éve Szentend rén futottam össze egy 78 éves holland jiatalem berrel", ak i nem
minden büszkeség nélkü! mesélte, hogya nyáron Olaszországba készül kerékpárral, igaz, a cókmók ot gépkocsi
fogja szállíta ni.

Szálfáskedvezményekr6! a k övet k ez ő sza kasz-

ban lesz szó.

Biztos ítás
Nyugatra utazó kn ak f~Jtétlenü l é rdem es betegség-, baleset- és poggyászbiztosítást kötniük (az

Igazolt természetbarátok cso portos utazás eseté n

1985. évi ár 10 Ft/ nap, ill. 20 Ft/ nap vo lt 30 nap
alatt, ill. felett). Ez a biztos ítás magá ra a kerék párra
nem érvényes. A ke rékpá rra ún. egyedi biztosítás
köthető, amelynek feltételeit az Állami Biztos ítótól
tudhat juk meg.

kedvezményt kapnak a MÁV-tól. A po ntos fe ltétele ket a természe tbará t szövets égektő l lehet megtudni.
Szocialista országo kba a Nemzetközi Diák Szövetség igazofványa jogosít vasúti kedvezm ényre. Az
NDSZ igazolványt az Express Ifjúsági és Diák Utazási Irodában lehet kivá ltan i.

Lassíts!
l aza programú kö rtúrán ha jlamos az ember ar ra,
hogy az eredeti célok ról (bám ész kodás, szem l é l ő
dés, kikapcsolódás) megfeledkezve az a utósok hibájába essen, és rákapesol jon. Pedig ha lassabban
járunk, sok oly an a pró dolgot veszü nk észre az út

Utazási kedvezmények
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kempingezik, annak érdemes beiratkozni a Magyar
Camping és Cara vanning Clubba, amely belföldön
30 %-os szálláskedvezményt biztosít a tagjainak.
Ak i a külföldön érvényes igazolványt is kivál tja,
5... 20 % kedvezményre és soron kívuli elhelyezésre számíthat határainkon kívül is.
Nyugaton az egyik legolcsóbb szálláslehetóséget a You lh Hoslelek kínálják. Kedvezmények felól
az Expressnél lehet é rd ek lődni . A hosteleket nevükkel ellentétben - az id ősebb korosztá ly is
igénybe veheti ugyanúgy, mint az NDK-ban a Jugendherbergéket .

mentén, amiért érdemes megállni: pár szál szép
vi rágot, egy-két szem zamatos szamócát, szedret,
hús patak ot. (Olykor-olyk or még pénztá rcát is.)
Gyanús jel, ha az em ber menet közben azt
mérlegeli, mennyivel több utat tudna megtenn i
estig, ha ezt vagy azt nem nézné meg, vagy itt és
itt nem állna meg fürödni. Ilyen kor fogjuk vissza
magunkat, és gondoljunk arra : nem a Millenárison
vagyun k.
Furcsa dolog, de igaz: sokan azért nem állnak
meg nézelódni, mert fáradtak. Tény, hogya sok
megállás, elindulás valóban fá rasztóbb, mintha
egyenletesen hajtanánk, s cs upán pih enés, evés
cél jából állnánk meg né~h a. De ha következetesen
végigjárjuk ezt a gondola tmenetet, akkor oda Iyukadunk ki, hogy ká r is volt eljönni hazulról, mert
otthon a legkényelmesebb.

KÖTÖTT ÚTITERV
Még a kötött programnak is valamennyire ru galmasnak kell lennie. Ezt úgy érhetjü k el, hogy az
érdekesebbnek ígér k ező helyeken 3-4 naponként
beiktatunk egy-egy pihen6napot is. Ha minden jól
megy, akkor ezek et a napokat valóban pihenésre
használ juk fel. Ha nem - pl. ha a rossz idójárás
miatt egy nappal el vagyunk csúszva a programhoz képest -, akkor ezeken a napokon megpróbálhatjuk utolérni magunkat.

Szállás
Itthon a legolcsóbb (fizetett) szállást a luristaszá/lók
nyúj t ják, ill. - de ehhez már több utánjárás kell
- a vidéki iskolák (természetesen csak a nyári
sz ünidő alatt). Turistaszállást az IBUSZ-on vagy a
helybéli Idegenforgalm i Hivatalokon keresztül lehet foglalni. A foglalás m ég egy-két f ő esetében is
nagyon ajánlatos, kü lönösen hétvégeken.
A kempmgek lényegesen többe kerülnek, mint
a turist aszállás, s ha fa házban akarunk éjszakázni
(a sátrazás sem sokkal olcsóbb), itt is ajánlatos a
szállá st e l őre lefoglalni . Aki szívesen és gyakran

Kész útvonaltervek
A követk ezó fejezetben ismertetett túrákon kívül
e ls ősorban a több mint 2000 km hosszúságú Országos Kerékpáros Körtúrát ajánlom. Az érintendő
helységek a Sportpropagandánál kaph ató igazolófU zetben vannak felsorolva (Bud apest VI., Népköztársaság útja 6.1. Ez a túra majdnem ugyanolyan
fontos szerepet játszik a ke rékpá rosturizmu sban,
mint az Országos Kék-tú ra a gyalogosban. Egyéb
útvonal terve kről, valamint szervezett tú rákról a
megyei ter mészetbarát szövetségek adn ak felvilágosítást. A Budapesti Természetbarát Szövetség
(BTSZ) címe: Budapest V., Váci u. 58. (A kerékpárosok fogadóórái hé tfőn ként 1/2 6-kor vannak.) Mellesleg, a szervezési kérdések iránt érdeklődó k figyelmébe aj ánlom, hogya BTSZ megfeleló számú
jelentkező esetében, kerékpáros túravezel ói ta nfolyam okat is indít.
Kül földi utak tervezéséhez esetleg a Mag yar Kerékpá rk/ub vagy a Magyar Term észelbarát Slövel~
ség (MTSZ) is tud segítséget nyúj tani lBudapest VI.,
Bajcsy-Zsilin szky út 31 J. Megadom ezenkívL·,1 néhány olyan európai szervezet címét is, ahonnan
közvetlenül is szerezhetlink túrázással kapcsolatos
információt. A csillaggal jelölI szervezetek pozitív
választ adtak arra a kérdésemre, hogy haj landók
lennének-e ingyen felvilágosítást adni a levél útján
vagy személyesen é r dek l ődő magyar turi stá knak .
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(Például kerékpáros térképekról, a jánlo tt túravonalakról, olcsó szá lláslehetóségekró l
tudomást ily módon.!"

szerezhet ünk

Anglia: 'trCyclists' Touring Club, 69 Meadrow, CodaIming, 5urrey GU7 3HS
Ausztria: Österreichischer Automobil, Motorrad und
Touring Club, 5chubertring 3, 101 1 W ien
Belgium: Touring Cl ub Royal de Belgique Touring Cyde
Clu b, Rue de la Loi 44, 1040 Bruxelles
Bulgária: tl5chipka Travel Agency (Mr. Bikov), Sveta Sofia
6, SoBa
Dá nia: *Dansk Cyclist Forbund, Kjeld Langes Cade 14,
OK-1367 K0benhavn K
.
Finnország: *Finnish Tourist Board, Asemapaallikönkatu
12 B, Box 53, SF-00521 Helsin ki
Franciaország: Fédération Frans:aisc de Cyclotourismc, 8
rue Jean-Marie Jegü, F-75013 Paris
Görögország: Creek Fedcratiün of Cycling, Bau boi inas
28, Athens 10682
Hollandia: *Mr. Cijsbert Valstar, bikecentennial, Fietsvakantiewin kel, Havenst raat 13, 3441 BH Waerden
Izland: * Icelandic Youth Hostel, Laugavegur 41, Reyk javík 101
NSZK: Allgemeiner Oeutscher Fahrrad-CJub, Postfach
107744, 0-2800 Bremen

• Az alábbi sablonszöveg elküldését ajánlom:
Dear Sir,
I am planning a bicyde tour in your country. I would appreciate
if you sent me information about available bicyde maps, bike
tours, cheap accommodations etc.
Sincerely yours: név és lakdm
B Bicajoskönyv
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lengyelország: Polskie Towa rzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, 11 Senatorska, OO~075 Warszawa
luxemburg: Union Luxemba urgeoise de Cyclotou ristes,
39 rue de l'Etoile, F-57190 Florange
Norvégia: 'RSky!istenes Landsforening, Ma jorstuveien 20,
0367 Oslo 3
O laszország: * Touring Club Italiano, Corso Italia 10,
20122 Milano
Portugália: *Automovel Club de Portugal, Rua Rosa
Araú jo 24, 1200 lisboa
Spa nyolország: * Turismo, Oficina de Informacion, M. a
de Molin a, 50 Madrid-6
Svájc: -Q-Touring Club Suisse, Rue Pierre-Fatia 9, 1211
Ceneva 3
Svédország: Sven ska Turi stföreningen, Sturepl an 2,
Stockho lm 7
Törökország: * Turkiye Turing ve Otomobil Kurumbu,
Sisli Meyda ni 364, Istanbul.

A közölt intézménynevek, cimek, fogadási órák
és egyéb információk az idő múl tával természete-

sen változhatnak.

6.
NÉHÁNY
HAZAI
,
TURARECEPT
Említettem má r, hogy magamat in kább a "bóklászó" t uri sták közé soro lom, m int azo k közé, a kik
módsze resen készülnek fe l egy-egy útra. Nem is cso da hát, hogyaBicajos kö nyv eredeti
tématervébó l "kifelej tettem" az útvonalleírásokat. Amikor Karácsonyi Rezsó barátomnak
megmutattam az első vázlatot, rögtön azt tanácso lta, hogy - már csak kedvcs inálóként is
- egészítsem ki a könyvet néhá ny tú rajavas lattal. így szü letett meg ez a fejezet, melynek
létrejöttéé rt - Fa rkas Cyörgyön és Lányi Péte ren kí vűl - több isme rősöm is áldozott a szabad
ide j éből. Az "adatszolgáltatók" segítségét ezúton is köszönöm.

8'
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tos módon csak az arra kijelölt helyeken táborozhatun k legá lisan. Aki tehát vad kemp ingezik (istenem, de csúf szóD, vessen számo t azzal, hogy
leleplezés eseté n pénzbüntetéssel sújthat ják.

AZ
ÚTVO NALLEíRÁSOKRÓl
A fejezetben ismertetett tú raútvona lak kiválasztá·

Az aján lott tú rák általában közu takon zajlanak.

c;ánál arra törekedtü nk, hogy mennél több t ájegy~égbó l adjunk ízelítot. Minden útvonal érint legalább egy olyan helységet, amely vonattal is megközelíth ető. Ezeket a helységeket a "Megközelílés"
drnsz6 alatt soroltuk fel a tú raismertetés elején.
A látniva lók leírásá ná l bizonyos súlyozással é ltünk. A nagyobb id ege nfo rgalmú helyek Ipl. Bud a-

de vannak olyan turák is (pl. a Vértes - Gerecse
túra), amelyek esetében jó részt bányautakat, erdei
fe ltár6utakat vagy dűlóuta k at javasoltunk. A térképvázlatokon a javasolt utat folytonos vonallal
ábrázoltuk, míg az esetleges alternatívát szaggatott vonal jelöl i. A leágazó utakat szintén szaggatott vonallal jelö ltük.
Az erdei felráróutak használatáról a következóket
kell elmo ndani. Ezek az utak üzemi útnak minósü/nek, te hát az e lejükön található "m indkét iránybó l
behajtani tilos" táblákat az erdészet, nem pedig a
közlekedésrendészet helyezte el. Az elhelyezés
oka: önvédelem. A keskeny, kanyargós utakon
fennáll ugyan is a veszélye annak, hogya vigyázatlan kerékpárost maga alá teperi egy hata lmas szál-

pest, Ege r stb,) nevezetességeire al ig té rtünk ki, ha
egyá ltalán megemlített ük őket, hiszen ezekről bő
ségesen ta lálni iroda lmac rA kevésbé ismert helységek nevezetességeit vi szont nemcsak megemlítjük,
de azt is elmondjuk (vagy a térképvázlaton bejeIö l-

jük), hogyan lehet megközelíteni

ő ket,

mert ta-

pasztalatból tud juk, hogy sokszor nagyobb lelkieró

kell pl. 3 km-t visszakerekezn i egyelnézett útkeresztezódéshez, mint harmincat továbbha jtani.
Azoka t a látniva lókat, amelyeket megítélésü nk
szerint senkinek sem vol n a szabad elszalasztania,
a "Legérdekesebb látnivalók" címszó alatt soroljuk
fel.

A megadott "Túranapok száma" esetében az
alsó határ azt jelenti, hogy kb. hány nap alatt lehe t
végigrohanni a távot. Ha valaki edzésnek veszi a
túrát, akkor te rmészetesen ennél hamarabb is végezni lehet vele, elvégre van, ak i akár 400 km-t is
meg tud tenni egyet len nap alatt!
A fe l ső határ azt jelenti, hogy szerintünk hány
napot kell szánni a tú rára, ha nem akarjuk folyton
azt érezn i, hogy sü rget az idé.
Szánd ékosa n nem bontottuk fel a túrát túranapokra. A túrázásban ugyani s sok unk számára az
egyik legizgalma sabb kérdés, ' hogy vajon hol fo-

gunk aludni az é jszaka. A kevésbé kalandvágyókra
gondoltunk, ami kor a "száJ/ás" címszó alatt néhány, útba eső kemp inget és tu ristaszá llást is felsoroltun k. Itt jegyezzük meg, hogy 1979 óta saj ná la-

lítógép. Tudnunk kell, hogy ebben az esetben rek -

lamációnak helye nincs, hiszen az erdészet joggal
mondhatja: "l átták a táblát, minek mentek oda!"
Végezetü l néhány szót azokról a szempontokró l, amelyek alapján a terep nehézségét minósítettük. Ötfokozatú skálát használtunk. Az egyes fo kozatok a következők voltak:
• nagyon kö nn yű terep: sík terep, legfeljebb
1... 2 %-05 emel kedó k kel;

• kö nnyu te rep: a j e ll emző emel k edők enyhék,
azaz mindössze 2.. .4 % merede k ségűe k;
• közepese n nehéz te rep: az ilyen terepet a közepes meredekségú, azaz 4.. .7 %-os emelkedók jellemzik;
• nehéz terep: a j e llemző emelkedék meredekek,
azaz kb. 7... 10 % -osak;
• nagyon nehéz terep: az emelkedók nagyon meredekek, azaz legalább 10... 15 % -osak.

Ez az osztá lyozás jó
zik.
108

m i nőségű

utak ra vonatko-

Ha az út igen rossz minőségű (p l. ha laza kőzúza
lé kkal van borítva), ak kor az osztályozás egy vagy
két fo kozatta l magasabb le het.
Mivel többé-kevésbé mindannyian hajlamosak
vagyunk arra, hogya túra leg izzasztóbb emelkedőit lega lább 10...15 %-osnak nyilvánítsuk, megadunk néhány példát a kü l önböző meredekségi
osztá lyokra:
Sík terep. Az Alföld tú lnyomó része vagy pl. a 100-a5
út Tatabánya és Tata között.
Enyhe emelkedő. A budapesti Erzsébet híd felvezető

szakasza i 3 %-os meredekségúek.
Közepes emelked6. A Hegyalja út Erzsébet híd után i
szakasza 6 %-os meredekségű. Érdemes kipróbálni kü lön
a járdát, külön az úttestet. A meredekségük ugyan tökéletesen egyforma, de a forgalom által okozott stressz
nem, ezért az úttest valószínűleg meredekebb nek tűnik
majd, mint a járda.

9 Bicajoskönyv
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Meredek emefked6. A biatorbágyi viadukt alól az E5ös út felé vezető emel kedő legmeredekebb szakasza
7... 8 %-05. A Mátrake resztesrő l Calyatetóre v i vő út legmeredekebb részei 8°/o-osak.
Nagyon meredek emelked6. A Mátraházáról Kékestető re vezető 3,5 km-es e melkedő majdne m végig 10 %os. A budapesti Hegyalja út említett szakasza mentén
beton járda visz fel rézsút a Cellérthegyre. Ennek meredeksége 12... 14 %. Az ilyen emel kedóket a rövidebbek
kivételével általában jelöli a Magyarország Autóatlasza is.

Fel szeretnénk hívn i a Budapestről indu ló turisták
figyeimét a FÖVINFORM "Budapesten kerékpárral"

címu ki adványá ra, amely töb bek között a BTSZ -tó l
és a Szerpentin Kerékpáros Klubról (1114 Bp., Kosztolány i D ezső té r 12. Tel.: 669·9501 is beszerezhetó.

A brosúra térképvázlata segít e ligazodni a városhatáron elhelyezett kerékpározn i tilos táblák útvesztőjében, s megad néhány olyan útvonalat, a mel yeken át elérhetők a kü lönböző vidéki célpontok.

--------------------- BUOAPfSTKÖRNYÉKf -----------------------,

BUDAI-HEGYSÉG - PILIS VISEGRÁDI-HEGYSÉG
Táv: "ilO km.

Nehézségi fo k: Közepes, helyenként nehéz szaka<o'okkal, kivéve a Visegrád és Budakalász közötti
kö nnyű részt.

Tt"Iranapok száma: 2 - 4.
Megközelítés: Bud apest ről.
Szállás: Kemping: Budapest (Római part), Leányfalu, Visegrád, Üröm (a Bécsi útná l),
I uri staszáll6: Csi kóváralja.
Legérdekesebb látn ivaló k:, A túra elsősorban táji

,..~épsége ket kínál.

,

s

-

A legszebb részek: Csiki hegyek (Budaórs és Budakeszi között), Csobánka környéke, Dobogókő, a

Paprét-Visegrád közötti szakasz, Szentendre.
Turistatérképek: A Budai-hegység térképe és a Pilis
térkép fefed i az egész útvonalat. Segit a túra lebo-

nyo lításában a 83. ábra .
Adatszo lgáltató: a s zerző.
Budapestrő l cé l sze r ű a balatoni keré kpá rosjelzést követni Törökbálintig. Nemcsak a kiseb b forgalo m miatt, de azért is, mert a Sasad tsz barackosá n átvivó útról sokka l szebben látszanak a Buda örs fölé emelkedó Budai-hegyek, mint közvet len
közelrő l .

Törökbálint után hamarosan visszatérünk a Budaihegység lábai hoz. A közepes n ehézségű dimbesdombos út érdekes alakulatok mellett visz el: a
fehér mészkő szi klával végződő Huszonnégyökröshegy után a koporsófedé lre emlék eztető Kecskehegy tűni k fe l az út jobb olda lán.
Budakeszin hosszú és helyenként nagyon meredek emelkedóre kell számítani. A község végén
tú lnyúl ó eme l kedő t kis nyereg követi, majd a Szép juhászné úton (Bp .) balra térünk a hűvösvö l gyi
Nagyrét felé. Az út veszélyesen meredek és kanyargós.
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63. ábra. Budai-hegység - Pilis - Visegrádi-hegység

,------------------------ BUDAPESTKORNYÉKE ------------------------,
A pilisszentlászlói út utolsó elágazása e lött kellemes
talá lunk egy kis patak partján asztalokkal,
esők u nyhók k a [ és forrással (Ká rpát-forrás). A pihenőhe 
lyet legkönnyebben a táblával jelzett úttörő vándortabo rt ói leh et megközelíteni, felfelé a patak mentén.

Remetekertvárosban a Nagyrét utcá n, majd bal-

pihenőhelyet

ra térve a kanyargós Dimitrov úton haladva érjük

el a Solymár felé

vezető

országutat.

Solymá ron, a Pi lisvörösvár je lzést követve, a brit
katonai temetőné I érünk ki az enyhén e m el ke dő
1Q-es 5zá mú fóút ra. Az út bal oldalán a Budaihegység, jobbra pedig a Pilis h egyei látszanak.

PiJisvörösváron; a csobánkai elágazáshoz közelítve pontosan szem be találjuk magunka t a Pilissel,
a Pilis-hegység legmagasabb csúcsáva l (757 ml.
Innen Csobánkáig egymá st követik az ált alában

rövid, de nagyon meredek bukkanók. Talán az
egész tú ra egyik legszebb, legváltozatosabb terepén járunk. Az utolsó hosszú és nagyo n meredekké vá ló e me l kedő után veszélyesen meredek és
kanyargós lej tő visz le az Oszoly mész k ő szik lái
tövében meghúzódó Csobánkára. Okvetlenül fékezzünk, ha nem akarunk komo ly baleset áldozatai lenni! Innen már egészen k ö nn yű terepen jutun k ki a dobogókői elágazáshoz.
Pilisszentkeresztt6/ a Kétbükkfa-nyeregig közepes és meredek emelkedók váltakoznak. A nyeregtál 3 km- re fe k vő Oobogó k6 n érdemes feI keres ni Téry Ödön emlékművét, ah onnan nagyon szép
kilátás nyíli k a Dunakanyarra és a Börzsönyre. Az
alattunk húzódó völgyben elá-elábukkan az az
erdei fel táró út is, amelyen később Pilisszent lászló
felé fogunk haladni. Az e m lék mű közvet l enűl a
múzeumnak berendezett Báró Eötvös loránd Menedékház mögött van.
A Kétbükkfa-nycrcg után kb. 300 m-rel t érünk le
az esztergomi országútról a Pilismarót felé tartó
erdei fe ltá ró útra. Az út keskeny, veszélyesen kanyargós és meredek. Nem árt az óvatosság. A Hoffmann Fogadóig személyautó-forga lomra is kell
számítani.
A fogadó után kb. 6 km-rel kell rátérni arra a
jobb oldali mellékú t ra, amelyet a Dobogókő alatt
láttunk (az elágazás nem so k ka l egy elhagyott
kőfejtő után va n). Innen az út ismét emelkedik,
egészen a dobogó k ői sífelvonóig.

,.

A Pilisszentlász/6ra v ezető út ut olsó 2 km- e az
egyetlen kimondottan rossz minő s égű útszaka sz a
Visegrádi-hegységben. A zötykölődés fá rad almait
az erdei út végén fel tűnő Kisrigó v end ég l ő b en
pihenhet jük ki. Aki megelégszik egy pár virslivel is,
annak a szentendrei országút men tén kb. másfél
kilométerre található büfét ajánljuk.
A I-Ieg ylel6n levő autóspih enó végén ismét erdészeti útra té rün k. Némi küzdelem árán érjük el
a papréti pih e nőt, ahonnan vi szont már le j tő s út
visz le egészen a visegrádi Panoráma autóút kezd etéig. A Paprét - erdei feltáróút - Panoráma au tó·
út - Fellegvár - Sibrik-domb szakasz a túra leggyönyörűbb része. Sajnos, a remek lejtők miatt nehéz
ellenállni a kísé rtésnek, hogy ne rohanjunk el a
látnivalók egy része mellett.
A fellegvárat elhagyva a Jurtatábor nevú kem ping mell ett visz el az ut unk, maj d a Salamonto·
rony táján megkerü ljük a Sibrik-dombot, ahonnan
igen szép kilátás nyílik a Szentendrei-sziget legfe l ső
cs ű cské re.

Visegrádról egészen Budakalász végéig kö nn yű
terepen visz az út. Ezu tán néhány rövid, de igen
mered ek kaptató jelzi, hogy közelednek a Budaihegység vonu latai. Budakalászon egyébként egy
másfé l kilométeres, apró kockakóvel kira kott részre ke ll szá mítani.
Üröm után hamarosa n elérjük a 10-es utat. Aki
még nem annyira fá radt, az térjen jobbra, majd a
600 m-re l evő el ső elágazásnál balra a Solymári
téglagyár felé. A téglagyár után istentelenül rázós
kövesút vezet felfelé a hegyre. Szerencsére hamarosan letérünk róla balra, az e rd őbe ve z ető kék
jelzés nyomában. 2... 3 km-es izzasztó eme l kedő
következik, helyenként 15... 20 %·os tolós szakaszokk aI. A sárga jelzést elérve gyako rl atilag szint-
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ben haladhatunk tovább egészen a nagyon meredek Hárm ashalár-hegyi útig, amelyen további 1500
m-t kapaszkodva jutun k fe l a szép kilátást nyújtó
csúcsig (497 ml. Lefelé vigyázzunk, mert a l ej tő
meredeksége közvetlenü l a Fenyógyöngye elólt
eléri a 14 0lo- ot. A vendéglótól közepes meredekségű l ejtő visz le egészen a Kolosy térig.

Marionosztra

DUNAKANYAR
Táv : 150 km.
Nehézségi fok: Budapest - Visegrád, ill. Szentend-

re - Budapest között könnyű, egyébként közepes,
egy-két rövidebb nehéz szakasszaL
Túranapok száma: 1 - 2.
Megközelítés: Budapest, Nagymaros.
Szállás: Kemping: Visegrád, Nagymaros.
Legérdekesebb látnivalók: Vi segrád (királyi pa lota),
Ju lianus barát tornya, a Lepence- Szentendre kö-

zötti panorámaút, Szentendre (skanzen, Kovács
Margit múzeum, ezóbel múzeum, Ferenczy múzeum).
Turistatérképek: A Pil is térképe és a Börzsöny térképe lefed i az egész útvonalat (I. még a 84. ábrát
is).
Adatszolgáltató: Csorba József és a sze rző.
Budapes tről a Csi llaghegy - Budakalász - Szentendre -11-es útvonalon megyünk fel egészen Visegrádig. Visegrádon útba ejthet jük a Salam ontornyot és a királyi pal otát is. A nagym arosi réven
átkelünk a tú lsó oldalra, majd a 12-es úton elmegyünk jobbra a kóspallagi elágazásig. Innen kezdve
a könnyú terep közepes nehézségúvé válik. Körülbelül 4 km után ba lra térü nk az ún. Panoráma
múútra, amely változatos terepen visz fel csa knem
a Hegyes-tetón (482 m) emelkedó Julianus barát
torn yá ig, ahonnan szinte az egész Dunaka nyar belátható. (Az utolsó au tóp arkoló után erdészeti fö ldúton kell kapaszkodnunk kb. 2 km-t az adóanten-
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náig, majd onnan j obbra m ég vagy 100 m-t a
kilátóig.)
Az elágazáshoz visszatérve fo ly tat juk az utunkat
Kóspallag felé. M ég m i e l őtt elérnénk a községet, az
út ba lra ágazik M ári ano sztra felé. Márianosztrán
érdemes megtekinteni a börtön tószo mszédságában l evő hires kegyhelyet, a XV III. század ban újj áépült volt pá los templomot.
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Ott jártunkkor a Márianosztra - Zebegény közötti m ű 

út állapota alig volt jobb, mint egy elhanyagolt dú[óúté.
A 12-es útra érve néhány szép zebegényi házat érintünk.

A visegrádi réven átkelve Esztergom irányában
megyü nk kb. 3 km-t, ma jd Lepe ncéné / (stra nd)
rátérünk a Visegrádi-hegységet átsze l ő gyönyörű
panorámaúlra. Az út sehol sem nagyon meredek,

bár meredek részek azért akadnak. Az út egészen
a Pilisszentlászló ut áni aut6spihenóig (Hegytetó)
emelkedik, majd meredeken lejt, csaknem a szentendrei skanzen ig. Szentendréról ugyanazon az ú tvonalon megyünk vissza Budapestre, amelyiken
jöttünk.

,
VELENCEI-TO
Táv: 145 km.
Nehézségi fok: A Velen cei-tóig könnyű és közepes,

visszafelé közepes és helyenként nehéz.
Túranapok szá ma: 1- 2.
Megközelítés: Székesfehérvár, Velence, Budapest.

Velence után hamarosan igen meredekké válik
a Lovasberénybe vezető út. Nem csoda, hiszen a
Velencei-hegységet éppen a 352 m magas Meleghegy tövében sze/jük át.

Vértcsacsa után, közvetlenü l Alcsútdoboz eiM.
egy kanyargós /ejtó a/j án ta/á/juk az alcsú ti arborétum bejáratát.
Alcsútdobozo n egyenesen ha ladunk át az út keresztezódésen Etyek irá nyában. Alcsút határában
gyönyörü platánok között visz az út. Innen kezdve
szeszélyesen hu llámz6vá válik a terep, kü lönösen
veszélyes az Etyekre vivó uto lsó nagy lejtó.
Biatorbágyon a Budapest jelzést követjük. Elóttünk van még két hosszabb e m e lk e d ő. Fő l eg a
viadukt a/ó/ indul ó, második ka ptató n kell fe /kötnünk a kerék párosnadrágot. Az ES -öst keresztezve
szép hosszú lejtőn jutu n k el csak nem a Csi kihegyek lábá ig, ahonnan Buda őrsön keresztü l visz
a dimbes-dombos út vissza Budapestre.

"
, ,
EDZOTURAK

Szállás: Kem ping: Agá rd.

Adatszo lgáltató: a

Legérdekesebb látnivalók: Brunszvik- kas té ly és
parkja (Ma rto nvásár), Vörösmarty lakó háza (Kápolnásnyék), a pákozdi csata em l é kmű ve (Pákozd és
Sukoró között), arborétum és védett p latánsor (A l-

E l sősorban az országú ti versenyek rendezésére
használt pátyi kiskört em lít jük meg, amelynek út·
vona la:
Páty - Tel ki - Perbál- Zsámbék - Páty.
A változatos terepe n vezetö kö rút hossza kb. 28
km, ehhez még hozzájön kb. 36 km a kör megközelítésére, feltéve, hogy kerékpáron érkezünk Bud apestrő l. Ak ik gépkocsiva l jönnek, azok jókora
pa rko l6he lyet talá lnak a Budakeszi - Páty közti országút mentén a 6-os kilométerkó tájékán. Innen
szokták egyébként indítan i a versenyeket is.
A 42 kilo méteres pályi nagykör a Budakeszi-

csútdoboz).

Turistatérképek: Velencei-tó és környéke.
Adatszolgáltat6: Mol ná r István és a szerző.
Bu dapest rő l a balato ni kerékpáros útvonalon
jutunk ki a 70-es útra, s azon ha ladunk egészen a
pákozdi Jeágazás ig. Közben érdemes útbaejteni a
martonvásári kasté lyparkot és a kápo lnásnyéki Vörösmarty- házat. A Velencei- tó dél i partján tö bb
helyen talál un k szabadstra ndot, ahol füröd ni s pihenni lehet.
Pákozd után néhán y ki lométerrel me llékút vezet
jobbra a tóparti dombon emelk edó obel iszkhez.
Az emlékm ű tószom szédságában múzeumi kiáll ítá s mutatja be a pákozdi csata t örténetét.

sze rző.

Telki - Perbál - Tök - Zsámbék - Pát y- Budake-
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szi útvonalat foglal ja magában. A megközelítés 22
kilométe rét is beszámitva ez az útvonal me/egen
aján lh ató egynapos túrának. A tá ji szépségek melle tt a túra fő vonzerejét a XII I. században ép ített
zsámbék i temp lom ad ja, amely romos áll apota
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ellenére is (vagy talán még inkább azért) lenyűgöző

-

-

- - - - -,

Ö reg-tóig megh osszabbított útvona l oda-vissza

bizonyá-

kb. 140 km hosszúságú, így eddig a táv ig bármi lyen

ra szívesen megnézik a Lámpamúzeumot is. Ebé-

edző vagy lazító (idegnyugtató) túra lebonyolításá-

látványt nyújt. A kuriózumokat

kedvelő k

de lés i lehe tőség: a töki Patkó csá rdába n (ugyanott
lovagolni is Ieheti.
Edzóútként ajánlhatjuk a régi győ ri utal is, amely
a Budaörs - Biatorbágy - Bicske - Óbarok - Szárl iget - Felsóga lla <Tatabánya) csomópontokon ke-

resztül többé-kevésbé pá rhuzamosan halad az ESős és az M1 -es úttal, így a lig van fo rgalma. A tata i

ra alkalmas. A terep nehézsége k önnyű és közepes

között vál takozi k.
Ha egészen Tatáig kívánunk menni, akkor Tatabányán balra kell térnünk az elso eJágazás ná I,
majd követ ni a városon átvezető főú tvona J at,
amely végü l a Tatára veze tő 100-as útba torkollik.
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VÉRTES - GERECSE
Táv: 160 km.
Nehézségi fok: Általában könnyű és közepes, a
gerecsei szakasz ne héz, ill. helyen ké nt nagyon nehéz.
Tú ran a p o k szá m a: 2 - 4.
Megközelítés: Szá rl iget, Tatabánya és Tata az 1-es
számú vasú ti fóvo nal menté n fekszik.
Szá llás: Kemping: Ta ta, Tatabánya.
Turistaszálló: Mór, Várgesztes.
Legé rde kesebb látnivaló k: Ö reg-tó és környéke
(Tata), majkpusztai remetesé& vértessze ntkereszti
koJostorrom, csóka kői vá rrom, a Turu l és környéke
(Tatabányai.
Turi sta té rké p e k: A Vértes térképe és a Gerecse
térképe lefed i az egész útvonalat (I. a 85. ábrát isi.
Adatszolgáltató: dr. Nagyné Szabó Ildikó és a szerzó.
Tatátó l Környéig a terep könnyű, az út mezőgaz·
dasági területen visz keresztül.
Környén Várgesztes felé térünk le . Köru lbelü l 1
km-re az e lágazást ó l ti szta vizű tavacska tűn i k fel
az út baloldalán, körü lötte szé p , füves terü lettel.
A tó után, szintén ba lo ld alt, közé pkori temp lom
alapjait láthatjuk.
Várgesztes végén V ÁR feliratú tábla h ívja fel a
figyel m et arra a m e redek és keskeny a szfaltútra,
amely a XIII- XIV. században é p ül t gesztesi várhoz
vezet. A várban vendéglő é s turistaszálló üzemel
(helyfoglalás: a Tatabányai Idegenforgalmi Hivatalon keresztül).
Környére visszatérve Oroszlány fe lé térünk le.
A majkpusztai remeteséghez kb. 3 km után kell
Csákvár felé letérni. Újabb 1 km után (közvetlenü l
a 42-es ki lométertáblánáll már látszik jobbra a
majki temp lom fák fölé emelkedó tornya. A földút
két ki s híd után balra vezet fel a 17 szerzetesi
cellához, amelyek 1783-ig egy-egy ka malduli rem etének nyú jtottak ott hont.

A cellákat és a később kastélynak használt vendégházat 1731-ben kezdték el építeni gróf Esterházy József
kezdeményezésére az egykori premontrei prépostság helyén. Az adományozó családok emlékét őrzik azok a tatai
vörös márványból faragott nemesi címerek, amelyeket a
cellák homlokzatá n láthatu nk. A templom, amelynek ma
már csak ha rangtornya áll, nem sokkal 1783 el ő tt készült
el, amikor is II. József több más haszontalannak ítélt
szerzetesrenddel együtt a kam aldu li rendet is feloszlatta
a Monarch iában. A cellák belsó e lre ndezése (dolgozószoba, pici ny hálószoba, kam ra és kápolnal, va lamint a
magas kőfa ll a l körülvett kert a né maságot fogadott kamalduliak igénytelenségére, magányos, el mé l kedő éle tmódjá ra utal. A cellákat a közelmú ltig lakásként használták, a heJyreáliítást most végzi az Országos Múemléki
Felügyelő ség. A Baranyai család által épített cell át remélh ető leg má r a közeljövőben e redeti alakjában tekintheti
meg a látogató.
Aki kíváncsi a majki templom barokk oltárára és szószékére, az az oroszlányi evangélikus templomban nézheti meg azt (Oroszlány, Alkotmány utca, 1. a térképvázlatotl.
OroszJányban a Bo kod fel é vezető o rszágutat
követjük, d e csak a sorompóig. A sorompón n e m
megyünk át, hanem egyenesen halad u n k tovább.
Jnnentől egészen Puszt avám ig bányautakat (jó minöségú aszfa ltuta kat) fogunk igén ybe venn i.
A drótkötélpályáná l jobbra, majd a Bányászati Múzeum után balra térün k. Az út innen már egyenesen visz Pusztavá m ra.
Néhány kilométerrel Pu sztavá m e ló tt érdemes
egy kis k ité rőt tennünk a vé rtesszentkereszti templomhoz. A megfeleló elágazásra az út bal oldalán
rejtózködó BOKODI LÉG,. fe li ratú táb la hívja fel
a figyelmet. A mellékútról közvetlenül a szénszá llító szalag után kell jobbra té rnünk egy nagyon
meredek fö ldútra, amelyrő l 100 ... 150 m után már
látszik az úti célu nk.

Az egyko ri bencés templom és kolostor a XIII. száZ<ldban épűlt. Egy-egy szép oszlopa még ma is filI. Tisz.lán
kivehetók a k ere ngő körvonalai is. A fákkal öve zett romok nem mindennapi látványt nyújtanak.
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Pusztavámon a Mór felé vivó o rszágútra térünk.
Mórra érve hamarosan fe ltűni k az út jobb oldalán
egy pici kápolna. A Csókakó felé vezetó földút
innen kb. 100 m-rel visszafelé ágazik le. A balkéz
felól esó mellékuta t könnyen fel ismerhetjük, mert
a kezdeté t vaskorlátok szegélyezik. Az út zötyögős
ugyan, de száraz időben jól járható kerékpárral.
Érdemes erre menni, részben a szép szó lóü ltetvények miatt, részben azért, mert egészen köze l ről
látszanak a Vértes fehér szi klás hegyoldalai. (Rossz
időben

a Székesfehérvárra vivó 81-es útról érhet-

jük el Csókakót .)
M6ron a székesfehérvá ri elágazástól kissé visszább
találju k a Fel/ner Jakab által 1762 - 1766 között épített
Lamberg-kastélyt (ma Művelődési Közpon t, idöszaki kiál-

lításokkal) és a turistaszállást, ahol hétköznap általában
fog lalás nélkül is akad egy-két szabad hely. Közvetlenül
a szállással szemben van a Bormúzeum nevú borozó.
Cs6kakőn az o rszágos kék jelzést, majd a vá rj e lzést követve érdemes felmenni a XII. században
épített vár romjaihoz (a vá rat valaha a Csákok
építették). A kerékpárokat egészen a tájvédelm i
körzet határáig fel lehet vinni, ahol egy szép füves
t isztáson hagyhatjuk óket. Onnan még 200 .. .300
m-t kell kapaszkodni. Bőrta l pú kerékpáros c i pőben
nemigen tanácsos nekivágni az útnak, me rt túlságosan meredek. A vá rtól jobbra kófejtés tárja fel
a Vértes sárga és vörös színekbe n játszó belsejét.
Csókakő ről közvetlenü l is el lehet jutni Csákberénybe a templomtó l ki ssé föl jebb leágazó kőzúza
lékkal burkolt úton. Az út meglehetósen rossz, de
a vidék nagyon szép. Esós idóben, vagy ha féltjük
a szi ngót az é les m urvától, menjünk le a 81-es útra,
aho nnan Söréde n keresztü l é rünk Csákberénybe.
Csákberé ny után elva rázsolt, kopár vidékre
é rü nk. Az orosz lányi e lágazás ná l tábla figyelmeztet
a 3 km-re fekvő Bauxitbányászali Múzeumra.
Gánt után hosszú, ka nyargós lejtőn jutunk Csákvárra, a me ly hajdanában a Csák-nemzetség központja volt, majd ugyanannak az Esterházy család-

nak a birtoka lett, amely ik a majk i remeteséget is
a lapította.
Mielótt elérnénk az elsó templomot, náddal fed ett
fazekas emlékház túnik fe l az út jobb oldalán. (Nyitva 1/2
9 - 16 h között, de ké résre máskor is ki nyitják. A fazekas
a kéttornyú templommal szemben lakk) Erdemes megtekinteni a bicskei országút sa rkán levő Vértes Múzeumot is.

Csá kvárt e lhagyva, a tatai országút ról VérI eskozma felé té rünk. Mielőtt a házakat e lé rnénk,
ráté rünk a "mindkét irá nyból behajtani tilos" tábláva l jelölt erdei feltáró útra. A Vértes legszebb részein át veze tő kanyargós aszfa ltút egésze n Szárligetig
visz, ahol az e lsó házaknál balra térve jutunk ki a
régi gyóri országútra.
Nagyegyházán a csordakúti bányaüzem fe lé térünk le, majd a kb. 1 km- re l evő el ső elágazásnál
ismét balra kanyarodunk (e rre visz az országos kék
jelzés is). Az elágazásnál érdemes megtölteni a v;z€skulacsol, mert jó darab ig nem fogunk vizet
talá lni. A fó bányaút mocsaras rétet keresztez.
A főútról csak a bányaüzem bejárata elótt kb. 150
m-rel térünk rá balra egy je löletle n kisebb aszfaltútra la hidroglóbusz felél. A meddóhán yó után 1
km-en belül véget ér az aszfaltút. I nn entő l fehé r
kótörmelék borítja az utat, amely nemcsak hepehupás, de merede k is. A vakító kótörmelé k miatt
aján/alos napszemüveget ';iselni. Minden nehézség
e llen ére érdemes erre az útra vállalkozni a szépsége és az érdekessége miatt. Az útró l csak egy
meredek eme lk edő tetején levó T elágazásnáJ térünk le bal ra. Innen az út egykori aszfaltozás nyomait mutatja.
A T elágazás után 800 ...900 m-re földút vezet be
jobbra az erdóbe, amelyet kb. 50 m-rel ezután a
kék jelzés keresztez. A kék jelzést, majd a kék
há rom szög jelzést követve 1 km -es nagyon meredek kaptató n tornásszuk fel magunkat a Somlyóvár
n ev ű csúcshoz, ahon nan jobbra (azaz nyugatra)
To rnyó, hátrafelé (azaz északra) pedig Tarj án látszi k
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(a nagyobb telepü lés), sót még Héreg is kivehetó
a tévétornyos Nagygerecse lábánál.
A bánya út a kék jelzés után nem messzire veszé lyesen lejteni kezd. Torny6t6! már jó út vezet
ki a Tatabánya felé vivá fáútra, A fáút nagyon szép
szerpentines és helyenként veszélyes kanyarokka l
tűzde l t szakaszon e reszkedik le Tatabányára, ahol
a CENTRUM, majd a TURU L jelzéseket követjük.
A Turul felé vezető úton, közvetlenül az ES-ös
ut.án, a nem rég megnyílt Nomád st rand és kemping vá rj a a látogatókat ápri lis lS. és október 15.
között.
A Turulhoz vezető 2,7 km -es emelkedő eleje nagyon
meredek, de az emlékmutöl nyíló panoráma kárpótol a
fáradságért. Közvetlenü l elöttünk látszik Tatabánya túlsó
végén az Eróműi tó. Mögötte, jó i d ő ben, egészen Környéig ellátfli. Jobbra a Sztráda Skála vörös épületét pillantjuk
meg a 100-as út mentén. Azon túl, kissé jobbra, Vértessző l ős látszik templomával, míg balra, még távolabb, a
tatai Öreg-tó vonala húzódik meg a horizont alatt.
A sziklafal közelében maradva mintegy 200 m-t kell
haladni valamelyik ösvényen Vértesszólós irányában,
hogy elérjük a Szelim-Iyuk nevu barlangot, amely ősem 
berek nek adott szellős otthont a jégkorszak idején.
A Turu l -emlékmű e l őtt kb. 600 m-rel Nmind két
irányból behajtani tilos Njelzéssel ellátott feltáró út
hato l be a Cerecsébe. Az aszfa ltburkolatot néh ány
ki lo méte r után helyenként szinte alig já rható kőzú
zalék váltja fe l. Talán ez, a Tu rul - Ö regkovács Vértessző l ős között húzódó szakasz nyújtja a legtöbb szépséget, de egyben a legtöbb nehézséget
is az egész túrán.
Kü lönösen nehéz és veszélyes az út ereszkedő
szakasza az elágazás után, a ho l a piros jelzést
követve küzdjük le magunkat Vértesszólósig.
Vértessz61ósön az e l s ő házakat elérve keskeny
aszfaltút vezet az 50 méternyire fe kv ő őse mb er l e
láhelyhez,
A lOD-as út nagyo n kön n yű terepen át visz
Tatára, utunk kezdő- és végállomására.

Tatán két he lyen is van kemping: az Oreg-tónál
és a Fényes forrásnál. Fürdési, úszási leh etőség is
van mindkét helyen. Ami a látnivalókat illeti, é rdemes elővenn i a Magyarországról szóló Panoráma
kötete t.

BAKONY ÉS
,
BALATON-FELVIDEK
Táv: 340 km.
Nehézségi fok: A ba latonparti rész á ltalában könynyú egy-két rövidebb nehéz szakasszal. A hegyvidéki rész többnyire közepes nehézségű , de nagyo n
nehéz szakaszok is e l őfordu ln ak (pl. Cseszne k környékén).
Túranapok száma: 3 - 6.
Megközelítés: Veszpré m, Balatonfüred, Keszthely.
Szállás: Kemping: Balatonfüred, Tihan y, Balatonakali, Balatonszepezd, Révfülöp, Vonyarcvashegy,
Keszthely, Veszprém.
Turistaház: Badacsonytomaj, Keszthely, Sümeg,
Tap olca, Nagyvázsony, Bakonybél, Csesznek, Zirc.
Legérdekesebb látnivalók: Tihany, Badacsony,
Szigliget, Za laszá ntó, Sümeg, Szent Cyörgy-hegy,
Nagyvázsony, Bakonybél környéke, Csesznek,
Veszp ré m.
Turistatérképe k: A Balaton és a Bakony (keleti rész)
turistatérképe csak részben fed i le a bejárt útvonalat. A Bakony nyugati r észérő! készült térkép lényegében csa k Sümeget és Tapol cát tarta lmazza (I. a
86, ábrát is.!.
Adatszolgáltató: Molnár István és a sz erz ő .

A Balaton északi oldalán többnyire a 71-es úto n
haladunk Ba/atonfüredt61 Keszthely felé. Útközben
három rövid kitérőt teszün k a legérdekesebb célpontok: Tihany, Badacsony és Szigliget irányában.
A Tihanyi-félsziget látnivalói bóven kárpótolnak
a kikötőhöz s az apátsághoz vezető ke rű lóé rt.
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A fé lsziget fó attrakciói: a tóparti út, az a pátságt61
feltáru ló panoráma s maga az apátsági templom,
a Szabadtéri Néprajzi M úz eum, a harmonikus te lepüléskép és a kihú lt artézi forr ások által táp lá lt
Belső-tó ,

A XVIII. századb an é pült kéttornyú apátsági templom
altemploma igazi régiség: apátsága lapít6 /. András királyunk kriptáját őrzi több, mint kilencszáz éve. A Fogas

csárda után nyíl jelzi a

Belső - t óhoz vezető

kb. 1 km -es

me llékutat. Érdemes elmenn i legalább a horgásztanyáig,

ha másért ne m, a szé p tájkép miatt.

Badacsonyban a vendég lónek bere nd ezett Kisfaludy-ház teraszáró l, ha lehet, még szebb a kilátás,
min t Tihanyból. Igaz, töb tw is kerü l. Nemcsak a '
borsos vendéglói árakra -gondolunk, hane m a kb.

1 km-es izzasztó emelkedóre is.
A Kisfa ludy- házhoz Badacsonylomajban kell letérn i a
71-es útról (Tapolca fe lé), majd újabb 100 m után ismét
irányt kell váltani a Badacsony jelzésnek megfelel óen .

A Kisfaludy-háztól ereszked jünk vissza a felsó
útig, ma jd maradjunk ezen Badacsonytördemicig,
aho l az első balol dal i utcán kell letérni a szigl igeti
ha jóállomáshoz.
A ha jóá ll omás hoz v ezető út megkerüli Szigligetet, majd a XIII. században épül t vá r alatt elh aladva
visszavisz a 71-es út ra. Aki szereti a szép kilátást,
nem fog visszarettenni a várhoz vezető rövid, de
meredek k i té rőtől.
A 71-esbe torkolló útról szemból látjuk a Szen t
György-hegyet, amelyet Tapo lca után módunkban
lesz majd közelebbről is szemügyre venni. A 71-esre térve a Keszthe lyi-hegység szélesebb vonu lata
zárja le az előttünk elterüló lapá ly t.
Balatongyörök után é rdemes lesz a Balaton felé
figye ln i. Ne m sok kal Vonyarcvashegy elótt fel tűnik
egy kis domb a tóparton, tete jé n XVII I. században
épült kápolnával ISzent Mihály kápo lnai. A domb
közelében kemp in get találun k.
Keszthelyról Hévíz, ma jd Sümeg fe lé megyünk
tovább. Körülbe lül 3 km-rel a Hév íz - Sümeg el-

ágazás utá n bukka n fel az út mentén a híres Gyöngyösi-csá rda, a bakony i betyárok hajda ni törzsheIye.
Zalaszántón érdem es megállni a középko ri eredetű gótikus kato likus templomnál.
Za laszántót elh agyva hamarosan megpillantjuk
a sümegi Várhegyet, tetején a XIII - XVI. sz. között
ép ü lt vár romj aival.
A várhoz meredek séta út vezet fel a hegy tú lsó
o ldalán elte rülő parko lőb ó l. A ke rékpárokat jobb
ha lent hagyju k, és a büfés fe lügyeletére bízzuk.
A vár tavasszal és ósszel 8 -1 7 h, nyáron 9 - 19 h
között várja a látogató kat. (Ezt fők é n t azért jegyezzük
meg, mert a nyitvatartást - nyilván az egészséges életmódra való szoktatás kedvéért - a várka pu ra írták ki a
múze umiak.) Érdemes körülnézn i a községben is. A szép
barokk épületek lépten-nyomon arról árulkodnak, hogy
Sümegnek valamikor városi rangja vo lt.

Tap olcáról a Dózsa György úton lehet kijutn i a
Szent György-hegy felé vezető útra. A hegy tövében épült I-/egymagas község után kb. 1 km-rel út
vezet fel az Oroszlánfejű-kút nevú forráshoz.
A vállalkozó kedvűeknek jegyezzük meg. hogya forrástól induló sá rga jelzés a hegy e ll enkezé ol d alán mintegy 2 km-re levó turistaházhoz visz, ahon nan gyalogos
kirándulásokat is tehetünk.

A Szent György-hegytől dél felé haladva hamarosan elérjük a 71-es utat, am elyen a badacsonytördem ici k e r es zteződés i g megy ün k. (Ez az a pont,
aho l Szi gliget felé ha ladtunkban kereszteztük a
71-est.) A köve tk ez ő falu, am it érintün k, a Szent
György-h egy és a Gulács 1393 ml közt épül t Nemesgulács .

Cyulakeszin az e l ső elágazásnál jobbra térünk
Zánka felé. Az úttó l balra a várrom ma l koronázott
Csobánc 075 m) csúcsa emelkedik.
Mindszen/káli. fe lé kb. 6 km-re l Gyulakeszi után
kell letérn i a zá nkai útról. A baloldali mellék út ra
egy fesz üle t hívja fel a figye lmet.
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,-------------------------- OUNÁNTÚL --------------------------Mindszentkállán balra az elsó utca felvezet a hegyoldalon levó legelóre, ahol egy régi templom romjai láthatók. A romok estefelé s másnap reggel mutatnak a legszebben.

Szentbékkáflán érdemes fe lm e nni a temp lomot
környező

magaslatra, ahonnan jól betekinth etó a
Kóvágóörsig terjedő háromszög a lak ú lapály. A 10vast ú rák központjakén t szolgá ló Pegazus fogad ó
közvetle nü l a t e mplom szomszéd ságá ban va n.
KöveskáIon egyenesen á t haladunk, ma jd kb. 4
km utá n Nagyvázsony felé t érün k le a zánka i útról.
Az e lágazás e l őtt furcsa, csonka bazaltcsúcs tűnik
fel az út balolda lán. A HegyeSlú (377 m) eredeti
form á ját baza ltbányászat torzította el.
Nagyvázsony ig dimbes-do mbos terepen visz az
út egy so r apró községen keresztül. Mencshely
után már látni lehet a 10 km távolságban emelkedő Kab-hegy (599 m) ha ta lma s tv erős ítő j ét .
Nagyvázsonyban a fó látnivaló a fa lu közepén
ál ló Kinizsi-vár. Érde mes megnézni a község nyuga ti határán ta lá lható Szent Mihá ly ko lostor romjait
is.
Nagyvázsony tól a Veszprém fe lé vezető úton
indu lunk tovább, majd kb. 4 km után térünk rá az

ajkai mellék útra. Herenden a 8-assal párhuzamos
utcán jobbra térünk a Porce lán Múzeum (nyitva: h étfő kivételével 1/2 9 és 1/2 5 ó ra között) és
els ő

Bánd irányába. Bándon az Eseg-vár rom jait pillantjuk m eg jobb kéz felól egy kisebb domb tetején.
Márkóba n a Hárskút jelzést követjük. Innen kezdve
meredek emelkedókre lehet szá mítan i egészen addi g. míg át nem vereke djük m agunkat a Bakonykoppá nyig terp eszkedó Magas-Bakonyon .
Hárskút végén megszúnik az aszfaltú t. Itt ba lra
térün k egy meredeken emelkedó földútra, amely
kb. 3 km után éri el a Lókút és Pénzesgyőr közötti

múutat. A földutat nem lehet eltéveszten i a szélére
kihelyezett "főútvonal " táblák miatt. Ha az úton
éppen nagy vo lna a nehézj á rmű - fo rga l om, kérdezzük meg a helybél ieket, hogyan lehet eljutni Pénzesgyó rb e.

Pénzesgyórtól kezd ve a táj kimond o tta n gyöBakonybélben a Szabadtéri Néprajzi Múze-

n yö rű .

u m melle tt visz el az út. Érdemes betérni ide.
Bakonybé l után néhá ny kilométerrel füves p i hen ő,
patak, esókunyhó tűnik fe l az út mellett.
Gic után az első e lágazásnál jobbra fordulunk
Bakonyszentlászló fe lé, s lassacskán ismét visszatérünk a Magas-Bakonyba.
A cseszneki várat Bak o nyszentk irály uto lsó jobb
oldali mellé kutcáján á t lehet megközelíteni. A nagyo n meredek út közvetlenu l a vár alatt ha lad e l,
ma jd fe lkanyarodik a Veszprém fe lé vezetó 82-es
útra . A vá rat a Csákok é pítették a XII I. században.
Veszprém felé haladva a múemlékekben gazdag
Zircre hívj uk fel a figyelmet, ahol turistaszá ll ó is
üzemel.
Veszprémben a legérdekesebb lát niva lók: a püspök i vá rkomp lexum, a Kálvá ria-hegy és környéke,
vala mint a viad ukto n túl i vö lgyben épült á llatke rt.
Az állatkertet határoló nyugati kiemelkedés peremén van a veszprémi kemp ing és motel, ahon na n
pá r száz méte res gyalogút vezet le az á llatkert
e lótti t é rség re.
Veszprémbő l a 73-as úton megyünk t ovább
Ba la to nfü red fe lé, s a gyönyö r ű N oszto ri~vö l gy ben
e reszkedün k le Csopak ra.

GYŐR
- PANNONHALMA
,
, ,
,
PAPA - LEBENYMIKlOS
Táv: 170 km .
Nehézségi fok: Általában nagyon könnyű, kivéve
Pan nonha lma kö rnyéké t, ahol nagyon nehéz szaka sz is előford ul.
Túranapok száma: 2 - 3.
Megközelítés: Győr, Pápa.
Szállás: Kemping: Gyór. Turi sta szálló: Gyór.
legérdekesebb látniva lók: G y ő r, Pannon halma,
Pápa, Árpás, Rábaszentm iklós, Lébénymikl ós.
Adatszo lgáltató: Mo lnár Istvá n és a szerző .
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Az útvonalt erv az

e l őz ó

tú ráéval közös té rkép-

váz iaton lát ható (87. á bra), A két útvonalat 8akonypéterdnét ill. Gicnél akár egyesít het jük is, és
így egy 5 - 8 napig tartó kőzel 500 km-es körtú rát
kap unk.

Gyór látnivaló ival kapcsolatban a Magyaro rszág
c. Panoráma-kötetre utalunk . A várost a Veszprém
felé tartó 82-es úton hagyjuk el (Bartók Béla út,
Vörös Hadsereg útja),
A t ú ra egyik fénypont jához, a pa nnonhalm i bencés apátsághoz, nagyon m eredek út visz fel Pa nnonhalmáról.
A túra i dő p ontját célszerú a múzeum nyitvatartásához igazítani {hétfó szünnap/ .hétköznap: 1/2 9-17 h,
vasárnap és egyházi ünnepéken: 1/2 11-17 hl, Az idegenvezelést ellátó bencés gimnazisták sok érdekességet
mondanak e l a kolostor, a székesegyház, a könyvtár,
valam int a helység tö r tén e té ről. Az apátság udvaráról
nagyon jól rálátni a Várhegy tövében húzódó községre.
A jellegzetes utcarajzolat Pa nnonhalma városi múltjáróJ
árulkodik. Ez lent, a kertes háza kkal övezett utcákon
sétálva ma már egyáltalán nem nyilvánvaló.

Bakonypéterd után IJápa fe lé térü nk le a veszprémi útról. Lovászpatonán szép kis evangélikus templomol pi llan tunk meg az út ba l o ldalán. A XIII.
században emelt épü lete t eródszerú kófa l veszi
k ő rü l.

Pápa annyira bővelkedik múem lékekben, hogy
csak néhány útba esó nevezetességére hívjuk fe l
a figyelmet:
a gazdag b e l ső díszítésú be ncés templomra (1737), a
hatalmas katoliku s plébán iatemplomra (1774, Fe l/ner Jakabl, va lamint a városi temetóben lalálható nyitott fedelú
kápolnára. Érdemes bekukkantani a baloldali mellékutcákba is. Itt lálhatjuk az ugyancsak XV III. századi 6pitésú
fe rences templomot, a melynek zsúfolt be l ső díszítése
kétszer akkora templomhoz is elegendő volna.

Árpási el hagyva, a Rába-híd után fö ldú t visz
jobbra a XIII. században é pült katol ikus templomhoz. (A templ omk ul cs ot az árpási plébánián ta rtják.!

Rábaszentm ikfóson ugya ncs ak egy régi m űem
lék közelében vezet e l az út. A lóherea laprajz ú pici
te mplo m a XII. században épült.
A XIII. sz. elej én épült lébén ymiklósi katolikus
tem pl omot senki nek sem sza bad kihagy nia! A román stíl usú temp lom egyi ke azo knak az a lk otásoknak, amelyek rá-rádöbben ti k a vidéket járó városi
embert arra, hogy a Mátyás tem plom ma l, a parJa ~
menttel és a Vigadóva l még korántsem zárult le
azo kn ak a műe m lé k eknek a sora, amelye kre büsz-

kék lehetü nk.
OHevényben az ES-öst keresztezve Kunsziget

fe lé tartu nk. Kunsziget után kavicsos út megy továb b, a mely kivisz a Duna töltésére. A tö ltésen
csaknem Cy6r köze péig kere kezhetünk.

NYUGAT-DUNÁNTÚL
(ŐRSÉG)
Táv: 167 km.
Nehézségi fok: Az útvonal többnyi re könnyű, kivéte l az Ő rségben Sza lafó kö rnyék e, ame ly közepesen ne héz.
Túranapok száma: 3 - 4.
Megközelítés: Szo mba thely, Za laegerszeg, Körme nd, Szentgotth á rd.
Szállás: Kemping: Szombathely (Kond ics u. 4.), Öriszentpéter (Vá rosszer u. 57.), Szentgotthárd, Zalal övő (BékavárI.
Turistaház: Za laegerszeg (Göcsej turi sta száJi ó),
Ege rvá r (Várkasté ly tu ristaszá ll ól, Szentgotth árd.
legérdekesebb látnivaló k: Za laegerszegen a Göcseji Falumúzeum; az Órség tájai és nép i építészetének emlékei; Nemesmedves (ha társávengedélyO
Rába- pa rt; Jáki te mp lom; Szom bathelye n a tó rendsze r és a Kámon i-a rborétum.
Turistatérképek: Göcse j (I. a 87. á brát is).
Adalszolgállaló: Farkas György.

Ny ugat-du ná ntúl i
kezd jük.
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A Göcsej fóvárosaként is em legetett megyeszékhely-
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nek számtalan múemléke és műem l ék je llegű építménye
van. Feltétlenül nézzük meg il következőket. A tv-torony
és kilátó a város déli részén, Bazitán emelkedik. Az egervári várkastély a városlói észak fe lé, a 74-es úton közelíthető meg (7 km). A városban, a Holt-Zala partján találjuk
a skanzent mel lette az O lil]irari Múzeumnt.
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egyben a 76-os országos fóút is. A Zala hídja után
Andráshidára érünk. A vendéglónél forduljunk
jobbra a Gébárti-víztároló felé.

KOO MEND

,"

A Szent márton i- és il Ságodi-patak összefolyásánál
hozták létre néhány éve az enyhe hajlatú dombok tól
övezett víztárolót. Az "U" alakú tároló egyik ága a csónakázóké, a más ik a horgászoké. Csónak és vízibicikli is
bérelh ető. A tóba nyú ló félszigeten homokpartos strandot létesítettek . A pa rton sportpályák, büfé szo lgá lj a a
kirándulók kény ei mét

Fo lytatva utunkat a 76-oson, 8agod a követk ező
telepü lés. A vitenyédszentpáli temetőben a XIII.
században épült román stílusú templom maradványai láthatók.
Zalalövőn (Za lam indszenten) érdemes megállni.
A Pető fi u. 30. népi műemlék lakóház. A falu centru mától nem messze van a Békavári-p arkerdó,
aho l kemping is üzemel.
A falu utolsó há zait elhagyva, a Szőcei-patak
hídja után, tábla hirdeti: Zala megyéból Vas megyébe értünk. Az ország egyik sajátos vidéke, az
Or.ség következik.

R2 Mol kea
No.9,v kCl k..-d

A Heck János úton indulunk nyuga t felé. Ez
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87. ábra. Nyugat-dunántúli túra

Magyar-Svájcnak, Feny6országnak, Gyántásországnak
is nevezik ezt a vidéket. Törté nelmileg és néprajzilag
hazánk egyik legérdekesebb tájegysége. A 18 községb61
álló határórterület lakossága a honfogla lás óta folyamatosan egy helyben él. Dom bok és völgyek, zöldellő rétek,
szántóföldek, fenyó- és bükkerdók, csordogá ló patakok,
a dombhátakon "szer"-es települések, Árpád-kori lcmplomok és kápoln ák, haranglábak gyönyörködtetik az idelátogató t.
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Felsőjánosfánál jobbra térün k a 76-os útró l. Néhány kilométer után /-I egyhátszentjakabra érünk,
ahol útje lz ő tábla igazít el jobbra, a mintegy 800
more l evő Vadása-tóhoz.

A csodálatos környezetben elterülő , tengerszem re
kis állóvizet a Vad ása-patak táplálja. Csónakázni, horgászni, és fürdeni is lehet benne. Nyaranta
bisztró üzemel a parton.

emlékeztető

A községbe visszatérve Viszák felé kormányozzuk br ingánkat, majd Pankasznál érün k ki ismét a
Za la vö lgyében húzódó 76-os útra.
Pankaszon helytörténeti gyűjteményt láthatun k az
iskolában. Híres és figyelemre méltó műemlék a fából
készü lt "szoknyás" ha rangláb is.

,---------------------------DUNÁNTÚL --------------------------,
Nagyrákosról

téneti gyújtemény látható. Róma i katolikus te mploma a
XIII. sz. első fe lében épült. i\ déli kapu o rnamentiká ja a
Jáki templom f6kapujára emlékeztet.

egyenese n beme hetnén k Öri-

sze ntpéterre, de mi még egy kis kerü ló t (kb. 37 k m)

teszünk az igazi 6rség lege ldugottabb, leg kisebb
települése i fejé. Gyé r fo rgalmú és, ennek m egfelel őe n,

A sze rteágazó utak közü l mi a

Szalafő

fe lé veze-

Esős időben

tőt vá laszt juk . Erre má r kicsit magasabbak a dom-

kerü ljük a tócsákat, me rt a víz alatt "bukfencre

bok, meredekebb e k az utak. Jóformán észre sem
vesszük Szalafót, annyira szétszó rt te lepü lés.

elhanyagolt utak ra számítsunk.

késztető" gödör is lehet! En nek ellenére, k ellő figye-

lemmel és óvatosságga l még a ke rkafa lvai né hány
A falu hét halmon terül el: három a Szala patak bal
part ján (ez a Za la itteni neve), négy pedig a jobb partján
ta lálható. Minden halmon egy-egy "szer". A legh íresebb,
a legszebb, Pityerszer felé (Szabadtéri Nép rajzi Múzeum)
jelzőtáb l a igazítja út ba a látogatót. Itt egy helyen láthatjuk az ősi népi építészet számos gyöngyszemét: "kerített
házat", "kástut" és "tókát". A helyszínen vagy a TKM
kiskönyvtár 40. és 136. fü zetéb ól megtud hatjuk a rejtvénybe illó szavak jelentését.

ki lométeres fö ldút is vég igjárható szingós kerékpár ral.

Nagyrákosnál tehát ford uljunk ba lra, és indu ljunk el dél fe lé. Kellemes dombocskák között, erdőben kanyargunk Szattáig. Kerkafalvánáf földút ra
térünk (sze rencsé re csak 7 km), A Kerka-patak
híd ján átha ladva nemsoká'ra beérünk Cs€sztregre,
ahol érdemes megtek inteni az Ady End re u. 6-ba n
l evő pásztorházat. Nyugat felé fordulunk, és 5 km-t
tekerünk Nem esnép községig.

Szalafótól Farkasfa 6 km . 1 km megtéte le után
útelágazáshoz érünk. Jobbra tartsunk, Máriaújfalu
felé, mert ba lra, Orfa lu, a határsávban feksz ik, és
csak külön határsávengedéllyel látogatható. Máriaú jfa lutól már csak egy ugrás Szentgotth árd.

Az útikönyvek szerint ez a fa lu büszkélkedik a legszebb zalai haranglábbal. Mivel már van viszonyítási alapunk. e rrő l magunk is me ggy őz ődh etün k .

A továbbiakban nagyjábó l a magyar- jugoszláv
hatá rral párhuzamosan haladunk É- ÉNy fe lé. Márak/ö/d után Szentgyörgyvö/gybe, majd Ve/emérbe
érü nk. Itt é rdemes újbó l leszáll ni a ny e regbő l.

A 800 éves város három határ közelébe n. a Rába és
a Lapincs találkozásánál feksz ik. Figyelemre méltó mú emléke a XVIII. században épült cisztercita tem plom és
kolosto r.

Tábla jelzi, ho l kell balra fordulni a pár száz méterre
találh ató, feltehető leg a XIII. században é pült erő d szerú
egyhajós kis templom hoz . (A gondnok háza félúto n va n.)

A következő állomásunk Gödörháza, ma jd Magyarszombatfa.
Mind két faluban több fazekas úzi még ma is ósi mesterségét. (Ajándék- és emlékt árgyak vásárlása kor jusson
eszün kbe: ezek a holmik törékenyek, és mi kerékpárral
vagyunk,) Gödörháza harangtornya a XVIII. századbó l
való. Magyarszom batfán nézzük meg a fazekas házat.

Városnézés után visszamegyün k Máriaújfa lura,
és innen foly tat juk utunkat a vadregényes Rába
jo bb pa rtján Magyarlakon át Csörötn ekig. Itt egy
bal kanyar után átmegyünk a Rába híd ján, és pár
száz méter után, jobbra letérve, megcé lozzuk
Vasszentmihályt.
Ebból a falub ól, amely már a 8-as fóút mentén feks zik.
kereshetjük fe l Nemesmedvest, hazánk utolsónak fe lszabadult települését. A fa lu. amelyben már csak 3-4 család
lakik, kizárólag határsáve ngedél lyellátogatható!

Kité rónk végére, ÓriszenLpéterre, Bajánsenyén
keresztül érkezü nk meg.

Vasszentm ihá ly tól ma jdnem 15 km-t szágu ldhatunk kelet felé a 8-as úton, egészen Körm endig .

A Zala-parti dombokon elterül6 nagyközség az Órség
központja. A modern múvelődés i házban ő r ségi he ly tör-

Körmend a Hegyhát központ ja, az Órség kapu ja. Legé rdekesebb látn iva ló ja a Rába és a 8-as út között e l terülő

124

,--------------------------- DUNÁNTÚL--------------------------,
hatalmas parkerdó, amely természetvédelmi terüleL Eb-

Még 10... 12 km, és Szombathelyen vagyunk.

ben van a Batthyány-kastély, amely eredetileg középko ri
vár volt, négy kerek saroktoronnyaL A kastélyban kiállí-

Körülbelül félúton hangulatos erdő húzódik néhány kilométeren át. A l evegő a legnagyobb nyári
napsütésben is kellemesen hús. A jó úton igazi
felü?ülés a kerékpározás.

tás, a parkban az ország legnagyobb platánfája látható.
A város alatt, a Rába bal partján szabadstrand, kiváló
táborhelyekkel.

Körmendrój észak felé indulunk FeJs6berkifalu'

nak. Nagykölked után Jákra érünk.
A csodálatos bencés apátsági temp lom tornya kil ométerekrói látszik. Építése 1214-ben kezdődött el, és több
mint 40 évig tartott. Jel entős múernlék a templo mmal
szemben álló Szent Jakab kápolna is.

Szombathelyre érve keressük fel a Kámoni ~ arbo~
rétumot a város északi részén. Ha itt fejezzük be
a túránkat, akkor elóször is adjuk fel a kerékpárt
a vasútállomáson. Az indu lásig hátra !evő időben
sétáljunk egyet a belvárosban vagy nézzük meg a
IItóv idék "~nél a Szabadtéri Néprajzi Múzeumot.
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BEREG -- SZATMÁR
Táv: 195 km.
Nehézségi fok: Nagyon könnyu.

Túranapok száma: 2-4.
Megközelités: Vásárosnamimy, Csenger (/vI;'lteszal-

kal.
Szállás: Kemping: Vásárosnamény, Tivad a r. Turistaház: Szatmá rcseke.
Legérdekesebb látnivalók: Tákos, Csaroda, Tarpa,
Szatmárcseke, Tu ri Sl vfi ndi. Tiszacsécse, Csef)scrsima, Szamosbecs, Csenger.
Hrkép: 88. {ibr.l.
AdaIszolgáható: Jobbágy Cabriella, l ányi Peter és
il 5ZCn:Ó.

Aki az t hiszi, hogy az ,\ Iföld, il pusztaság és az
cgyhangusag egyazon fogalom külónbözó elnevezései, iár ja be ennek az ú tvonalnak il. Tákos és
Csenger kozötti részet. Nemigen hisszük ugyanis,

hogy az ország bá rmely mas hasonló nagyságú
terC/lelén cnnéltóbb megka,>óan szép mUemlékre

bukka nnánk, mint ezen" 130 km-es ú tszakaszon.
V.báro5n.lm6nyból hajmúzcurn) BereS$ur.~ny felé indu lunk a ,n-cs úton. Át.1 Krasznán, át a Tiszán.

88.

~bra.

Bereg - Szalmár

" tólté5 utáni jobb oldali elága7..is a tiszai strandhoz és kempinghez vezet.
T,iko$OIl .f\'lúZ(!um" jelzótáblól mut<ltja azt a
jobb o lda li me llékulcál, a mely az 17M-ben készült, vesszóből font és lórckes sárral tap.1sZlOtI
fa fú pa la5zuemplomhoz VC7.Cl.
Az ~p.... letet 1984·ben ~pÍlették ÚJlá. A festett (amen)'·
nyc,wt CS a butor1.;'t oHro'l ll unkkor r!lég nt'm kelult vrss1..l
il rL'StaU,ó'IIo'Ist '·~&lb O,s~;\gos MUcmlék, FelligyelÓSf,gIÓI.

(s,lf(xláll is .,Müzeum" jeizóltib ia figyelmezte t a
gyönyón."", rcformtit us templomhoz v i vő lltcára.
A xnt. v.1l.adi ~pilésii u~mplomO\ [,\Ivo'lny b rcleotóst'.og
tck,ntct(obcn egyaló'lnt a túla csl·,cspo ntJ;\nak lehet nl"
vemL A n~p~ motivumokat \,lrtalma~ó kúlw-bclloÓ fesll!<; a XVII. U,~lOldban kéglll! A v ..·nt~ybcn lÓkoli! darabon I.\tszik a7.onOOn, hogy il templolllb .... loÓt ercdel ilq;
(XIV. S<I:.) sl.cntekct "blo'l1.016 fresk6 dls~itettc. A templom
ki)1.cI~hen <1116 hólf,lngtornYOI a XVIII. s~"~a<lIMll .ksolt,lk.
A lemplom utc<lr,\ban lakik a 1;\lh.:\1. gon<lnoka (Kossuth u. 15J. A láJh,\lhol. csml"kozó bckeriten füvcs
te rülelen tudom:'sunk S~(!"f1I $0'",11.111 ,~ k!hel.

M,irokp.1pibJn ugy,l llcsak egy XVIII. századi ha·
rangtorony mellett visz el az lJl.
Tarpan il református templomhoz a vásafOsnam(myi e lágazasnál kell letérni. ,\ templomO! feltétlenül érdemes belü lrő l is megnémi a XV. században festett fresk6n.'.>szletek miatt. (A paplak il templom mögölI van.l A főútvon al mentén kb. 200 more
[,lláljuk a rekonslruált szarazmalmot, amelynek
eredetijé t a XVIII. $Zazadban ácsolták.
Til',lelJf. A Tisza-hid elolt balra térve halászcsárdál, szabadkemr inget és szabadstrandot t,l lálunk
a Tiszól partján. A hidon átkelve Kisarba jutunk.
aho l az e l ső utcan balra fordu lunk N,lgy,lf felé. ,\ z
úl a xv. sz<lzadi eredet . .' rcfolnlátus templom mcl·
lett megy cl. Sajnos a templom berendezése tuz·
vész marta léka letl 1944-bcn.
Az irodaI"" relikv,ák ,,<Int crdcld6dó IUflSlák fcl ~ok 
lák keresni azt il ,·ihal"\'erl tölgyfAI, amdy annak l<leJcn
Pr:!tófinek adotl o'Irnyékol Tis<I:.l ( . kólt r:!ll1l:nye irás,l ko.r.-

--------------------------- ALfOLD ---------------------------,
ronnyall. Füfesden, közvetlenül a zsarolyáni elágazás elött (arra megyünk majd továbbl, szép nép i
Nagyarró l vadonatúj múúton jutunk el Szatmár- ház látszi k az út jobb oldalán.
Vámosorosziban a rozsályi út majdnem közvetcsekére, ahol a Kölcsey Ferenc Múve l ődési Házban
berendezett Kölcsey-em lékszobára és a régi teme- lenü l a XV. századi é pítésű góti kus református
temp lom mellett megy el. A karzato n XV I. századi
tőre hívjuk fel a figye lmet. A védett temető telisfalfestés
maradványa látható, amely az első emtele van csónakra, ill. emberfejre em l ékezt e tő fe jfákkal. A falut Fehérgyarmat felé hagyjuk el. A fal u berpárt és a tudás fá ját áb rázol ja.
Vá mosoroszitól kezdve mindenféle kószá ló álvégén érdemes megállni pár percre az út jobb
(csirkére, ku tyá ra, marhára, b irkára) számítalatra
szélén felbukkanó szép nádfedeles ház előtt.
Turistvándiban okvetlenü l keressük fe l a mú lt nunk kell az úton.
Turricsén az utolsó utcán jobbra fordul va találszázadban épü lt vízi malmot.
juk a XV - XVI. századi református temp lomot.
Az egykori mo lnár, Bakk Sándor, nem messze laki k az
RozsáJybóJ Csegöld felé megyünk, majd egy 2
ipari múemléktól. Ha szépen megkérjük. bizonyára elin- km -es kitérőt teszünk a gótikus gacsá lyi templ o rYl ~
dítja a kedvünkért a Tú r vize által hajtott lapátkerekeket. hoz.
A tavacskává d uzzasztott Túrban fürödn i, s a környékén
Utunk következő állomása Csengersima. Jobb!.!
sátrazni is szo ktak. A tiszabecsi út köze lé ben ta lá ljuk a
az
e l ső utca a XIII. századi református templolllho l
XV. század i szép református templomo t. A ku lcs fel ől a
visz,
amelynek kulcsát az utolsó házban örlik .
szomszédos házaknál érdekl6d jun k.
A festői tóparton épült templomot árnyas, fÜ Vl 1' \
A tiszabecs i út védett tölgy ligeten visz kereszt ül. te rü let veszi körül. Nem szabad kihagyni!
Szamostatárfalva kb. 3.. .4 km-re fekszik a m.1li '
A takaros kis szatmári fa luban, Tiszacsécsén, Móricz Zsigmond zsúptetós sz ü l őháza me ll ett visz el szalkai fóúttól. Vörös tégláva l burko lt kicsi ten!p lo
az út. Nem so kkal a Móricz-ház után találju k a ma a XIII. században épült. Visszafelé, SZJm n~ / )('
református templom mellett álló mú lt századi csen, az Y elágazás jobb o ldal i ága egy igen ~ I"(' P
XV. századi templom mellett visz ki a fóúlr a,
ácsolt harangtornyot.
Tiszabecsnél rákanyarodunk a Fehérgyarmat feCsengeren megin t csak ká r volna elszaklsl" t ( i l II
lé tartó 491-es útra, s ezenmegyünk egészen Fü les- a gótikus refo rmátus tem plomot, amelynek bl , I ~()
dig. Útközben érintjük Sonkádot (XV. századi refor- díszítése is figyelemre mélt6.
Körutunk záró szakaszán Vásárosnamé ny (\1 1(1,
mátus temp lom népies barokk berendezéssel) és
Köfcsét (XV. századi református templom, XVIII. a kecses gótikus feh érgyarmati templomra SI"(' lt l l
századi berendezéssel, kü lönálló ács olt harangto- nénk még felh ívni az Olvasó figye lmét.
ben. A fa Nagyar határában áll, ha á ll még. Mindenesetre
1982-be n voltak még ra jta él ő ága k.

10'
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KIS MATRAI TURA
Táv: 90 km .
Nehézségi fok: Többnyire nehéz. A Mátraháza Kékestető közötti 3,5 km -es szakasz nagyo n nehéz.
A Zagyva menti rész könnyű.

Túranapok száma: 1 - 2.
Megközelítés: Gyöngyösról.
Szállás: Kemping: Mátrafüred.
Tu rista szál lás: Mátraháza.
Legérdekesebb látnivalók: Gyöngyös, Gyöngyöspata, Pásztó, Mátrafüre d, Gyöngyössolymos.
Turistatérkép: A Mátra térkép lefed i az egész útvo-

nalat.

Adatszolgáltatók: Elter~ Istvá n, Molnár Istvá n és a

GaJyatet6r6J gyö n yö r ű, kanyargós lejtón su hanun k lefe lé egészen a parád i elágazásig (ne m árt
az óvatosság]), majd egy kis kaptató következi k
Mátraházára, ahonnan 3,5 km -es út vezet fel a
Kéke5hez. Ez az út legneh ezebb szakasza. Az emel kedó végig 10 % -kö rüli meredekségű. A Kékestől
viszont már egészen Gyöngyösig többé-kevésbé
lejt a z út.
Mátrafüreden érdemes megállni a szép fekvésű
Nagy-Sás-tónál, partj án a Sástó kempinggel.
Gyöngyössolymoson a gyöngyösi e lágazás e lótt
ta láljuk a XV. században épül t, majd a XVII I. század
e lején átépített kato liku s temp lomot. A gyö ngyös i
út egyenesen Gyöngyös fóter é re vi sz be be nnü nket.

sze rző.

A gyöngyösi vasú tá llo mástól a Kossuth lajos
utcán jutunk e l a fó térre, maj d tovább a gyö ngyöspatai országútra. Közben elhaladunk a Mátra Múzeumnak otthont adó Orczy-kastély e lótt, é rintj ük
a Szent Bertalan templ o mot, majd kicsivel a Gyöngyös-patak utá n a XIV. századi eredetű , barokkizá lt
Szen t O rbán templomot is. A többi nevezetesség
leírása az útikönyvekbe n megtalálható.
Gyöngyöspata egészen furcsa, szi nte városias
benyomást ke lt az emb e rbe n. A Pata i-pa tak híd ja
után hama rosan fel tűnik a szép környezetbe n
épült XV. századi katolikus templom. A fo kozatosa n em e lke dő út végü l a Nagy-Hársas 510 m-es
kLJp ja me ll e tt visz le a Zagyva men tén fekvő Szur-

dokpüspökibe.
Pásztón a XI II - XIV. században épült katoliku s
temp lomot, va lam int' a hasznosi elágazás közelében levő XV. századi teme tókápolnát e mlítjük
meg.
Hasznos után 1 km -re l a cserte ri vá r ro mjai
közelében visz az egyre inkább emelkedó út. Mátrakeresztes utá n az e melkedő meredeksége e lé ri a
8 %-ot, és csaknem Ga lyatetó ig ilye n mered e k is
ma rad.
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EGER - SIROK KISNÁNA - FELDEBRŐ
Táv: 80 km.
Nehézségi fok: Közepes.
Túranapok száma: 1.
Megközelítés: Egerból.
Szállás: Eger (kem ping és turista szállás).
legérdekesebb látni valók: Eger, si roki vár, kisnánai
vá r, fel debrói a ltemp lom, termálstrand Egerszalók
és Oem jén között.
Adatszolgáltatók: Jobbágy Gabriella, Lányi Péter és
a szerzó.

Az egri bazilikától a 24-es úton indulunk Parád
fe lé. Vál tozatos, dim bes-dombos terepe n jut unk el
Sirokig. A 24-es útról Sirok közepén té rünk le jobbra, majd a Dobó utcán felballagunk a Vá r-hegy
tövéig. A bicikl iket ad juk be valam elyik udvarba,
majd kövessü k a kék jelzést, nehogy a meredek,
csúszós sziklafai ra téved jünk. (Bó rta lpú ke rékpároscipóben nek i se vág junk az útnak!) Hama rosa n
é rd ekes alakúra kopott szi rte kke l talál ju k sze mbe

, - -- - -- - - - -- - ÉSZAKI-KÖZÉPHEGYSÉG - - - -- - - - - - - magunkat (Barát- és Apáca-szikla). A vár belsejében a rio littufa sziklatömbbe vájt üregrendszer
valamelyik bejáratán ke resztü l juthatunk be. Talán
una lm as már, hogy e nnyit mondjuk, de nem tehetünk rója: innen is gyönyörű a kilátás a környékre,
sőt szép időben állító lag a szlovák hegyeket is lát ni.
Tarnaszentmáriára akáccal és juharral árnyéko lt
úton gördülünk be. A verpelét i e lágazásnál XI.
századi eredetű kis templomot találunk (sajnos
1984-ben éppen restaurálták, így nem tudtuk belülrő l megtekintenD.
Tarnasze ntmária után az út majdnem sík, egykét kisebb dombba l. Mielőtt Verpelétre érnénk, az
út Kisnána felé ágazik el, ahol érdemes megnézni
a XV. században emelt vár romjait, valamint a
szomszédságában l evő népra jzi múzeumot.
Kisnána és Vécs között a terep nem tú l nehéz,
de az út meglehetős en zötyögös. Vécs után az út
még rosszabb lesz, és a terep is nehézzé válik .
A fényképezni tilo s tábla után veszélyesen kanyargó lejt ős út visz le az erdővel borított hegyről a
feld eb rói lapályra.
Fefdebrőn térjünk be a közelmúltban restaurá lt
katolikus temp lomba. A XI. századi a ltemp lom falain nyolcszáz éves freskó töredékei láthatók.
Verpeléten érdemes egy kis kitérőt tenni Kisnána felé. Nem sokka l a tem plo m után "Múzeum"
je l ző t ábla figyelmeztet a régi kovácsmúhelyre,
a me lyben vagy százötven éve szít ották fe l először
a faszénne l rakott tüzet.
Egerszalók fe lé sző l őültetvények mellett, majd
változatos, erdős dombok között visz a he lyenként
hosszú eme l kedőkkel és lejtők ke l tarkított út. Az
utolsó nagy dombról szőlőve l övezett 2 km-es
kacs karingós út visz be Ege rszalókra .
A demjéni útról kb . 2 ... 3 km után térünk le ba lra
abba a zsákutcába, amely a környék kedvelt termá lvizes szabadstrand jához vezet . A vakító fehér
üledékkúp köze léb en sáto rozásra alka lmas helyet
és hideg vizű nyomó kutat is ta lá lunk .
Egersza/ókon keresztül térünk vissza Egerbe .

NAGY MÁT RAl TÚRA
Adatszolgáltató: a szerző.

Minthogy ezt az útvonalat az előző két túra
összekapcso lásával kapjuk, csupán az összekötő
szakaszo kat, te hát a Mátrafüred - Kisnána, valamint a Sirok - Mátraháza közötti részeket ismertetjük bővebben .
A legkisebb át lapolás érdekében nyo lcas a lakú
útvonalat ajánlunk, amelyben csak a Mátraháza és
Mátrafüred közötti 11 km hosszú utat járj uk be
duplán.
Az útvonal teljes hossza 200 km, az északi kiegész ítő rész nehéz, a déli közepes nehézségű. A túra
összesen 2 - 4 napot vesz igénybe.
A déli részen talán Markaz környéke a legszebb.
Közvetlenül a község elótt kis kápolnát látunk,
körü lötte füves, árnyas pihenővel, padok kal és aszta lokkal. A falu melletti tó pa rtján sátrazn i is szoktak.
Északi rész. A nemes- és színesfém bányászatáról nevezetes Recskről védett vadgesztenyesor
mellett visz az út Parádra . Parádon a Kocsimúzeumra és aPa lócházra, Parádsasváron pedig az
üveggyá rra hívjuk fel a figye lmet. Ybl Miklós tervei
alapján épült a Káro lyi-kastély (Parád) és a Sasvárkastély (Parádsasvár).

BÜKK
Táv: 160 km.
Nehézségi fok: Közepes és nehéz között.
Túranapok száma: 2 - 3.
Megközelítés: Eger, Misko lc.
Szállás: Kemping: Eger, Miskolctapolca.

Tur istaszállás: Eger, Szi lvásvárad, Lillafü red, Bükkszentkereszt.
Legérdekesebb látnivalók: Elsosorban a táj szépségét ke ll kiemelni: Sza lajka-völgy, Na gy-mező, Bá lvány, Hámori-tó, Lillafü red.
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89. ábra, Bükk
Kulturális érde kességek: Eger, bélapátfa lvi apátság,
újmassai kohó, diósgyőri vár.
Turistatérképek: A Bükk té rképe lényegében a tel-

jes útvonalat tarta lmazza (I. a 89. ábrát is).
Adatszolgáltatók: Jobbágy Gabriella, Lányi Péter és

a

szerző.

A mellékel t térképvázlat vagy a Bükk térképe
alapján jelentésen ki lehet bővíteni ezt a szép
tú rá t.
Eger nevezetességeit nem soroljuk fel, hisz oly

sok va n

belő lük,

s leírásuk amúgy is megta lálhat6

az útikönyvekben. A bazi likától a kemping mellett
húzódó 25-ös úto n gördűlü nk ki a városból.
Szarvaskő szép fekvésú hegyi fa lu, fe l ső vége
ut án néhány igen szép sziklaszirt között visz az út.
A fa lu utá ni e lágazásná l letérünk a 25-ösról Szilvásvárad felé. Néhány kil ométer utá n kiérünk az erdős
részből.

Bélapátfalvához köze ledve hatalm as csonk a
hegy tűnik fel jobb kéz felól: a Bélkó, am elyból a

Bo rsodi Cementmú nyersa nyagát bányásszák. Béla pátfa lván je lzés hívja fel a figye lmet arra az aszfal tútra, amely a XIII. sz. e lején épült ciszterc ita
apátsági tem plo mhoz vezet.
Szilvásváradon a lovaspálya után a Szalajkavölgy, maj d a Bánkút je lzéseke t követjük. In nen
kezdve az út rossz minöségű és helyenként meglehetósen meredek. Az elágazás utáni pa rkoló ból
szép kilátás nyíl ik a Bükkre és Szilvásvárad ra. A tájékozódást terepasztal kön nyít i meg, ame lyen feltün tették a pihenőből lát ható csúcsok neveit. Az
eme l kedő tovább fo lytatódi k a következő autóspihenóig, majd nemsokára meredek, kanyargós le jtó
visz le a Bü kk-fe nnsíkra (Nagy-mező). Ezen a részen
több p ih enőt és esókunyhót látni.
A Bükk-fe nnsíkon, még mi nd ig Bánkút felé tartva a Szilvásvárad i Áll ami Gazdaság lipicai ménlefepe mellett ha ladun k el. Ha van egy kis időnk,
é rdemes ide is beku kkan ta ni. Körül belü1 500 m-re l
a bánkúti lurista ház e lá tt ágazik e l az út Ómassa,

130

- - - -- - - - - ÉSZAKI-KÖZÉPHEGYSÉG - -- - -- -- - - ---,
III M iskolc felé. Nem sokkal ezután lejten i kezd a
I(' rl~p, s l e jtős is marad egészen a Hámori-tóig. Az
ul L.4 km-en keresztül hihetetlenül rossz állapot-

Turistatérképek: A Zemp léni-hegységról készült
két té rkép (észak i és déli rész) lefedi az egész útvona lat.

blln van, és igen meredek (1 0 ... 15%) , Tartsunk egy

Adatszolgáltatók: Jobbágy Gabrie ll a, Lányi Péter és

kitt p i h e nőt az újmassai koh óná l és a Hámori-t6nál,

a sze rzó .

.. ho nnan nem messze van a Lillafüred i-vízesés és
d Petófi -mésztufabarlang. Miskolcon egyenesen

Sá.rospatakon a fó látn iva ló a XIII - XVII. sz. között épü lt Rákóczi -vá r. Jelen tős műem l ék a vár
közelében levó XV. századi katoliku s templom is.
A Bodrog-parti városból a fóutcán (Rákóczi u j
keresztül jutunk ki a Bodrogolasziba tartó országútra .
Bodrogolasziban az e lsó aszfaltúton ba lra té rve
é rjük el a XII. sz. másod ik fe lébe n a va llonak szá·
mára épített ka toli ku s te mp lomot. Érdemes megnézn i.
Olaszliszka közepén az út bal o lda lán pillantjuk
meg a bástyaszerú to rnyokkal ékesített katol iku s
te mplomot. A látszat ezúttal nem csal: a XIV. század ban e melt épületet katonai ó rtoronyként használták va lamikor. A berendezés a XVIII. sz. e l ső

tncgyünk tovább a szalagházakig, ahol tábla jelöl i
XIII - XV. században épül t d iósgyő ri várhoz veze[Ó utcát. A n égyszögletű bástyák v a l ame lyikéről
ol

'>lép a kilátás a Bükk utolsó nyúlványai ra és a
... ,wmszédságában

l evő

kellemes strandfürdóre

(slO mbatol1, vasárnap szauna is van).
Miskolc egyéb látnivalóir61 (Avas és környéke stb,) a

Magyarország c. Pa noráma-kötetben olvashatunk bő
vebben. Aki Miskolcon szeretne éjszak ázni, annak a nyári
!>Lünet alatt az egyetem Bolyai Kollégiumát ajánljuk (Miskolc-Egyetemváros, foglalás: 65111/14-87). Az egyetemvárosból a Gózon utcán keresztül jutu nk ki a Bükkszentlászlóra veze t ő útra.

Bükkszentkereszt után hamarosan kiérünk a
Miskolcot Egerrel összekötő mÚLJtra. Répáshuta
után nemsokára lejteni kezd az út, s a kies lökvö lgyön keresztül ereszkedünk le Fels6tárkányra,
ahonnan már egészen Egerig sik terepen ha lad unk.

,

ZEMPLEN
Táv: 150 km.

Nehézségi fok: Általában kö nnyü és közepes, egykét nehéz szakasszal.
Túranapok száma: 2 - 3.
Megközelítés: Sárospatakról, Sátora ljaújhelyról.
Szállás: Kem pi ng: Sárospatak.
Tu ristaszá llás: Telkibá nya, Sátora ljaújhe ly.
legérdekesebb látnivalók: Sáros patak (Rákóczivár), Boldogkóvára lja (vár), Vizso ly (református
temp lo m), Göncruszka (templ o m), Gönc (Huszitaház), Füzér (váT).

feléból való .

A 37-essel pá rhuzamos útrólszegilongnál térünk
le Erdóbé nye felé. A terep tovább ra sem nehéz, bá r
kisebb-nagyobb bu kk an ók előfo rdu ln ak.

Erd6bényén a Bénye i-pa ta kot keres ztez ő út rövid, de meredek kaptatón vezet fel a temp lom dom bra, ahol a 5zirmay-kastély (ma református
szereretotthon) és a fa lu két templ oma áll. A másodi k templom (a katolikus) a XVL században épült,
végső a lakját az 1800-as évek elej én kapta.
Encs fe lé több forr ás me llett megyünk el, kié pített p i henőhelyet is talá lunk. Az e ncsi útró l kb. 10
km utá n térünk le Boldogkóvá ralja irányában ..
Boldogkóújfaluban az ita lbolt mellett jobbra visz
fe l a keskeny aszfaltút az ún . kótengerhez (JOO ml,
amely k ü l ön böző méretú görgetett kövek összevisszaságából áll a görögd innyényi tól az emberm a-
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BoJdogklíváraJját Hid asnémet i felé elhagyva na gyon meredek aszfa ltút vezet fel a Boldogkóvá rhoz.
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Telkibányán keskeny aszfa ltút vezet a falu köze-

A XIV. században épült vár egykor Hunyadi jános
tulajdona volt, ma múzeum és "B" kategóriájú turistaszál-

péből a Zöldfenyó turista házhoz. Szállás csak ren-

ló várja benne a látogatókat. Érdemes mindenképpen
fe lkapaszkodni ide, ha másért nem: a kilátásért. Akinek
nem jU l szállás, annak azt javasoljuk, nézzen körül a
Malom-patak völgyében, Arka felé .

Vizsofyban közvet lenül a katolikus templom
után tűnik fel a XIII - XIV. században épült refor-

mátus tem pl om.
A ku lcsot, valamint az ún. Vi zsolyi Biblia egyik példányát a református parókián őrz i k, az utca túlsó oldalá n.
A biblia elnevezése onnan adódik, hogy ezt, a Károli
Cáspár á ltallefordított magyar változatot, Vizsolyban

nyomtatták 1590-ben.

Göncruszka túlsó végén földút vezet balra a XII!.
századi református templomhoz.
A templomot szép, kőkerí tésse l védett kert övezi.
A kulcsot az egyik szomszédos házban tartják, A templomtól földúton érjük el a kb . 150 m-re l evő Gönci-patakot, amelynek túlsó oldalán árnyas nyárfasor húzódik.
A gázló elótt felduzzasztott tiszta vizű patakban fürödni
is lehet.
Cöncön a kanya r után már látszik a ba ro kkizá lt,
XV. századi e redetű kato likus templom. Az 1475ben épü lt plébánia arról nevezetes, hogy 1529 és
1591 között a bibl iafordító prédikátor, Károli Gáspár otthona vo lt.
Felt étlenül nézzük meg Cöncön a XIII. században csehek álta l épített Huszi ta-házat is.

A szobák berendezése a XIX. századi mezóvárosi parasztpolgár tárgyi környezetét mutatja be. A borszállítók
valam ikor Európa-szerte ismerték és használták a lőréses
pincében kiállított 136 literes "gönci hordó" ikertestvéreit.
Az ugyanott látható gótikus ablaktöredék, amely egykor
a volt pálos ko lostort díszítette, 1980 táján kerü lt elő az
egyik falusi házból, ahol díszablakként szolgált. Az ablak
esete jól szemlélteti a környéken található másik nevezetes rom, az Amadé-vár so rsát is, amelyet szintén majd nem Lcljesen széthordtak a helybéJiek.
Cö ncö n hid eg v i z ű stra nd is van .

- --

delésre (Bp., Lenin krt ., 11 -es sz. IBUSZ). A fa lu vége
fe lé, egy meredek emelkedő alján van az I parmű
vészet i Gyű j temény épülete, benne bányászati és
porcelángyártás i em lékekke l. A múzeum utáni e l ső
ba l olda li utca felvezet a dombtetőn levő szép
fekvésú kopjafás temetőbe .
Te lkibányától kezdve a te rep elég nehézzé válik:
az út a Hernád völgyéből a Zempléni -hegységbe
kanyarodik. Az első nagy kanyargós l e j tő hamarosan erdős részre v isz! aho l kb . 500 m-en belül
eldugott autós pihenő re bukkanunk. Az út ba l
o ldalán fáktó l takart tisztás, jókora esóházzal! jobb
oldalon pedig jéghideg vizú forrás (Mátyás király
forrása), fölötte a jégbarlang bejáratáva l.
Bózsván, a vasút utáni elágazásnál! Nyiri felé
térünK, majd Fűzérkomlóson keresztül jutunk el

HolJóházára.
Holl óházán, a porcelángyár szomszédságában épült
múzeum imponáló képet ad a jelenleg gyártott tömegcikkekrói és a gyár stúdiótermékeiról (Szász Endre által
dekorált teáscsészék stb.).
M i előtt Pálházánál visszatérn énk a sátoraljaújhelyi útra, érdemes egy kis kerü l őt tennünk a már
messz i rő l feltűnő füzéri várhoz. A XlIl- XVI. századi
romokkal koronázott várhegy tövében szlovák t ájházat ta lálunk, múl t századi be rendezéssel.
Mikóházán a Vegyesboltnál jobbra térünk, majd
az e l ső kis utcában ba lra fordu lva jutunk el az
1769-ben épü lt barokk stílusú görög katolikus
templomhoz. A kis utcán egyenesen továbbhaladva visszaj utunk a fóútra.
Széphalmon a Kazinczy-em lékmauzóleum árnyas parkja mellett visz el az út. A m auzóleumot
Ybl Miklós építette 1863-ban.
Sátoraljaújhelyen a XVIII. századi vármegyeháza
(ma tanácsház) e l őtt megy el a Miskolcra tartó
37-es út. Ezen haladva jutunk el utunk végállomására, Sárospatakra.
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