
 „Nem elég nekik a széles úttest” 
– A magyar és székelyföldi 
kerékpározás kezdetei 

A kerékpár, mint jármű, illetve 
használati eszköz az Osztrák-Ma-
gyar Monarchia idején terjedt el 
a magyar nyelvterületen, ponto-
sabban az 1880 és 1900 közötti 
időszakban kezdtek megjelenni a 
velocipédek, illetve az egyszerűsí-
tett, a maiakhoz hasonló szerkeze-
tek az utakon. A bicikli elnevezés 
az angol „by cicle” szó magyarosí-
tásából született, a kerékpár szót 
Szekrényessy Kálmán úszó, újság-
író és sportszervező alkotta meg, 
a Magyar Tudományos Akadémia 
1883-ban fogadta ezt el – addig 
vasparipának hívták. Országszer-
te alakultak kerékpár-egyesületek 
(1880-ban, Angliában alakult meg 
az első nemzeti kerékpáros szövet-
ség), akkoriban már kerékpárverse-
nyeket is szerveztek, az első ország-
úti “kerékpártávversenyt” 1894 
nyarán rendezték meg Budapest és 
Pécs között. A közutakon egyre több 
kerékpáros tűnt fel a szekerek, hin-
tók és más járművek mellett. 

Ekkoriban már Erdélyben is meg-
jelentek a kerékpárok, sőt Borbély 
György (1860–1930), a kor sportéle-
tének kiemelkedő egyénisége volt az 
első igen sikeres versenyző, aki 1889-
ben elkerekezett a párizsi világkiállí-
tásra: június 25-én indult Tordáról, 
és 4271 kilométer megtétele után, 
augusztus 4-én visszatért Kolozs-
várra, útja során megjárta Párizst és 
Közép-Európát. 1893-ban Londonba, 
1895-ben pedig Konstantinápolyba 
biciklizett. Minden bizonnyal még 
az első világháború előtti években 
megjelent már Székelyföldön is az 
első kétkerekű, nagyobb lendületet 
viszont a háború után kapott. 

„A bicikliláz olyan, mint a gyer-
mek-paralizis, ha kettő megkapja, 
biztosan sor kerül a harmadikra is. 
Soha annyi biciklit nem láttam ci-
kázni szerte a városban, mint ebben 
az évben. A kicsik három kerekün, a 
nagyobbacska gyerekek már két ke-
rekün gurulnak erre-arra. Némelyik 

gépen egy-egy kukoricacső nagysá-
gú fi úcska mellett ott lóg még egy 
kisebb mítfahrer fi u, vagy leány is. 
Szóval haladunk a korral” – írja a 
Székelyudvarhelyen megjelent Szé-

kely Közélet hetilap 1928-ban, de ak-
korra már teljesen elfogadott eszköz 
volt a kerékpár Székelyföldön, sőt 
1930-ban olyan cikk is jelent meg 
ugyanebben az újságban, amelyben 
az új közlekedési törvény előírásait 
ismertetik. „Biciklivel nem szabad 
járdákon vagy sétányokon közle-
kedni. A bicikli kormányáról mind a 
két kezet levenni nem szabad. Tilos 
a lábakat a pedálról levenni. Tilos 
több személynek elhelyezkedni a bi-
ciklin, mint ahány üléssel (nyereg) 
van felszerelve a bicikli már a gyár-
tás alkalmával (tehát tilos az előré-
szen vagy a pakktartón ülő, vagy a 
felhágón álló útitárssal biciklizni). 
Büntetés 1000 lej.”  Sőt, arról is van 
adatunk, hogy Székelyudvarhelyen 
a kerékpárok szerepeltek abban az 
összeírásban, amelyet a fogatokról, 
igavonó állatokról és autókról készí-
tettek 1925-ben. 

De a huszas években is voltak 
olyanok, akik fi ttyet hánytak a köz-

lekedési szabályokra: „Uton útfélen 
veszélyben van az ember a vadul 
rohanó sok biciklista miatt. Nem 
elég nekik a széles úttest, a járdákra 
hágnak, az ösvényekre húzódnak, 

melyek a gyalogosok részére vannak 
fenntartva és még reá is csöngetnek 
az emberre, akár előttük megy, akár 
szembe jön velük — hogy térjen ki 
nekik, menjen, amerre tud. (...) Sze-
retnők, ha a rendőrség a helyes útra 
terelné a biciklizőket: szorítsa le őket 
a járdákról, téritse le az ösvényekről, 
tiltsa ki sétaterekről. A bicikli forgal-
mi eszköz, annak helye nem a gya-
logút, hanem a kocsiút” – írja a Bi-
cikli-veszedelem című cikk szerzője. 

A kommunizmus idején tömege-
sedett a kerékpár, igen megszokott 
látvány volt a gyárak, üzemek bejá-
ratánál az óráisi bicikliparkoló, illet-
ve a sportrendezvények helyszínei 

(például stadionok) közelében is. 
Romániában gyártottak is biciklit a 
zernyest-tohani üzemben, nem is ke-
veset, a hatvanas-hetvenes években 
havonta 16-17 ezret (!). A különböző 
típusok és márkák a következők vol-
tak: Victoria (1954-ben kezdték gyár-
tani), Pionier (gyerekbicikli, 1967-
től), Tohan (1967-től), Junior és Pegas 
(gyerekbiciklik, 1968-tól), Pegas (fel-
nőttkerékpár, 1972-től), Pegas 1027 
Campion (versenybicikli, 1980-tól). 
Érdekesség, hogy a Pegas biciklik 
brandjét 2012 óta Andrei Botescu és 
Alexandru Manda vállalkozók kezd-
ték újra gyártani. 

Székelyföldi kuriózumként fel-
tétlenül említést érdemelnek a mi-
kóújfalusi kerékpárosok, akik Fejér 
Ákos testnevelő tanár vezetésével a 
hatvanas-hetvenes években gyakran 
jártak nagyon hosszú utakat, hiszen 
elbicikliztek Háromszékről Rodos-
tóba, illetve 1972-ben a müncheni 
olimpiára is. Benkő Levente történész 
szerkesztésében jelent meg 2002-ben 
a Csak akarni kell című kiadvány, 
amelyben Fejér Ákos így emlékszik 

vissza: „Kerékpártúráinkat 12 éven 
keresztül szerveztük, 1960-tól 1972-
ig. Az ország 41 megyéjéből 37-tel 
ismerkedtünk meg. 1970-ben a török-
országi Rodostóba, az ottani Rákó-
czi Múzeumba zágoni földet, diót és 
kopjafát vittünk, majd a Boszporusz 
tengerszoroson át folytattuk utunkat 
Kis-Ázsiába. 1972-ben a müncheni 
olimpiára látogattunk el. Útjainkon 
nem kísért autó, hogy ha valaki beteg 
volt vagy nem bírta az utat, felszáll-
jon és pihenjen. A kerékpárok egysze-
rű, szimpla gépek voltak. Sátrat sem 
vittünk, így aludtunk szalmában, 
szénapadláson, homokban, cemen-
ten, betoncsőben és néha-néha ágy-
ban is. Ezekkel az ügyes gyermekek-
kel bejártunk 12 országot, 7 fővárost, 
és 5 tengerben fürödtünk.”  
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Ha kivan mind a két kerék

A hatalmas piros bicikli felállítását 
a Fejér család kezdeményezte
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A két világhírű tornászlány, Nadia 
Comaneci és Teodora Ungureanu egy 
Pegas-biciklin a hetvenes években
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Az első magyar kerékpárosok 
kb. 1879 októberében. 
Balról jobbra: Forsché Román, 
Günther Antal, Vermes Lajos 
és  Kosztovits László
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