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Házon belüli fő riválisa mel-
lett az Opel Corsa, Honda 
Jazz, Škoda Fabia, Suzuki 

Swift, Citroën C3 és Hyundai i20 
ellen is helytállni egy, az autóipar-
ban elhanyagolható méretű gyár-
tó által készített kisautónak szinte 
lehetetlen, a Mazda2 mégis tudott 
„robbantani”. A második generáció 
2007 és 2010 között – ráncfelvarrás 
előtt – több mint 230 ezer példány-
ban fogyott Európa-szerte, nem 
véletlenül. Karizmatikus formája, 
rendhagyó beltere és tartós motor-
jai bizonyították, hogy kimagasló 
társ lehet az utazásokhoz.

Szinte helyben fordul

A Mazda2 elképesztően szűk 
helyeken képes megfordulni, noha 
ez annak tudatában nem meglepő, 
hogy a fordulókör húsz centivel tíz 
méter alatt van. Ha hozzávesszük 
a kisautók mezőnyében dobogós 
helyezésre érdemes kormányke-
reket – amelynek szenzációs 
mérete, vastagsága és fogása 
mellett áttételezése is elsőran-
gú –, illetve a futómű viszony-
lag kemény, sportos hangolását, 
egy igazi utcai méregzsákkal 
róhatjuk a kilométereket.

A vezetési élményhez rengete-
get tesz hozzá a sebességváltó. 
Egyrészt elhelyezése – a pad-
ló helyett a középkonzol mintegy 
hosszabbításaként, magasan „fek-
szik”, tökéletesen kézre eső po-
zícióban –, másrészt pontossága 
miatt. Nagyon rövid úton jár a kar, 
szinte fél csuklómozdulatból veszi 
a fokozatokat, határozottan kap-
csolható, és minden gang jól hatá-
rolt. Túl a kétszázezer kilométeren 
is tökéletes váltási érzést nyújt, 
milliméteres kotyogás nélkül.

Nem fújja el a szél

A futóműre visszatérve: az elöl 
MacPherson, hátul csatolt lengő-

karos rendszer nem esik kétség-
be egy vadabb kanyarvételtől, igaz, 
a rugóút lehetne picivel hosszabb: 
a nagyobb keresztbordákon átsu-
hanva fel-felüt. A karosszériadőlés 
észrevehetetlen, az első ülések pe-
dig épp annyira tartanak oldalról, 
hogy ne a kormánykerékbe kell-
jen kapaszkodni az oldalgyorsulás 
miatt, ha dinamikusan szaladunk 
bele egy kanyarba. Tény, a Mazda2 
alapvetően városi környezetben 
mozog otthonosan, de – megfelelő 
motorral – imádja a szerpentineket 
is. Az országúti, illetve autópályás 
rohanáshoz szintén alkalmas, a 
szélérzékenység minimális, és az 
egyenesfutásra sem lehet panasz 
– ellentétben sok kihívójával. A kis-
autós átlagsofőrök talán a megszo-
kás miatt észre sem veszik, hogy 
sztrádatempónál folyamatosan 
korrigálni kell a kormánnyal, és ha 
átülnek az apró japánba, a reflex-
ből jövő kis kormánymozdulatokra 
is élénken reagáló abroncsok okoz-
nak majd meglepetést. A Mazdába 
csak be kell huppanni, elindulni, 
elfogyasztani az öt fokozatot, fel-
tornázni a kilométeróra mutatóját 
a sebességhatárra, és egyenes út-
szakaszon nincs több tennivaló – 
mintha sínen húznák.

Dízelt inkább városon kívülre

Az előző generációs Mazda2 
alapmotorként 1.3 literes, 75 ló-
erős benzinest kapott, ezt követte 
ugyanannak a blokknak a 86 ló-
erős szikragyújtásos kivitele, il-
letve a másfél literes, 103 lovas, 
közvetlen befecskendezéses ben-
zines. Dízelekből két változat állt 
rendelkezésre, a gyengébb, 1399 
köbcentiméteres gázolajas 68, az 
erősebb, 1.6-os, közös nyomócsö-
ves 90 lóerőt préselt ki magából. 
A tesztautóban utóbbi dolgozott – 
manapság már nagyon ritka ilyen 
„kaliberű” erőforrás a négy méter-
nél rövidebb autók között, dízel-

ből még a legújabb 2-es Mazda is 
„csak” 1.5-öst kapott. A kipróbált 
autó önsúlya harminc kilogram-
mal haladta meg az egy tonnát, így 
nem csoda, hogy a fullasztó, ko-
romképző városi szaladgálás he-
lyett hosszabb távokon érzi jól 
magát. Mélyről „húz”, maximális 
nyomatéka kétezres percenkén-
ti motorfordulattól tör elő – kelle-
mes szívóhang társaságban –, bár 
már alapfordulat közeléből lódítja 
a kasztnit. Négyezer fölé értelmet-
len pörgetni, ott leadja maximális 
teljesítményét is. Sajnos az, hogy 
nem spóroltak a hangszigetelésen, 
nem segít a hideg motoron, míg el-
éri az üzemmeleg tartományt, fül-
sértő kerregéssel gyullad be a 
hengerekben összepréselődő gáz-
olaj. A normális működési hőmér-
séklet a másik véglet: pörgetve is 
csak a vájt fülűek tudják megálla-
pítani, hogy a tankolóállomáson a 
zöld vagy a fekete pisztolyt kell le-
nyomni a Mazda üzemanyagtöltő 
nyílásán. Míg a benzinesek a leg-
optimálisabb városi kisautók, aki 
dízelben gondolkodik, az csak ak-
kor tegye le mellette a voksát, ha 
hosszabb távokon használná – mi-
nél kevesebb utassal.

Inkább ketten, mint többen

A nyomatékos dízel bőven elbírna 
öt felnőtt utassal – rendíthetetle-
nül alacsony üzemanyag-fogyasz-
tás mellett –, csakhogy az utastér 
már kevésbé partner ebben. A két 
első utas hiánytalan kényelmével 
szemben a hátsó üléseken helyet 
foglalók feszengeni fognak. Fejtér-
ből ugyanis hiába van elég, a lábtér 
visszafogott, már ötven-száz kilo-
méter után zsibbad a comb, gém-
beredik a lábszár. Van még egy érv, 
ami a páros utazás mellett szól: a 

250 literes csomagtér. Ez épp két 
ember poggyászának elég.

A Ford Fiestával azonos műszaki 
alapokra épülő Mazda2 azok töké-
letes választása lehet, akik igénye-
sek a minőségre, ismerik a japán 
megbízhatóságot, de nem félnek 
elszakadni a megszokottól. Mert a 

távol-keleti kisautó minden, csak 
nem hétköznapi.

A tesztautót a csíkszeredai Car 
Cosmetic használtautó-kereske-
dés bocsátotta rendelkezésünk-
re (carcosmetic.ro).

PINTI ATTILA

Mazda2 1.6 CD 90 LE (2010)

Kettőnek kényelmes

Ismerős arányok átrajzolt csomagolásban – szoros rokonságban van a Ford Fiestával

Gyári adatok1.6 CD (1 560 cm3)

Teljesítmény90 LE (4 000 motorfordulat/percnél)

Forgatónyomaték205 Nm (2 000 motorfordulat/percnél)

Gyorsulás (0–100 km/óra)11.4 mp

Végsebesség173 km/óra

Fogyasztás (város / városon kívül / vegyes)5.1 / 3.7 / 4.2 liter

Szén-dioxid kibocsátás112 g/km

Sebességváltóötfokozatú kézi

Hosszúság / Szélesség / Magasság3 900 / 1 695 / 1 475 mm

Tengelytáv2 490 mm

Nyomtáv (elöl/hátul)1 485 / 1 475 mm

Csomagtér 250–787 liter

Üzemanyagtartály43 liter

Abroncsméret175/65R14 vagy 185/55R15 vagy 195/45R16

A B-szegmens ismeretlen ismerőse – így is jelle-

mezhetnénk a Ford Fiestához szoros rokoni szá-

lakkal fűződő Mazdát, amely annak ellenére sem 

vált tucatautóvá, hogy nyújt némi pluszt rendkívül 

népszerű európai társával szemben.

Az utastér első része nagyfokú komfortot kínál

Kitölti a motorteret, de nem teszi orrnehézzé a dízel
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