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Ké pek: 

A bo rí tón: SZAJ KÓ IST VÁN fest mé nyének részlete

A bel sõ bo rí tón: GEORGES BRAQUE és SAL VA DOR DALÍ fest mé nye

A hát só bel sõ bo rí tón: SZAJ KÓ IST VÁN fest mé nyei

A hát só bo rí tón: NEUBERGER IST VÁN fest mé nyei

A bel sõ ol da la kon: EIFERT JÁ NOS, BALLA DE ME TER, GRENCSÓ IST VÁN, ZLATKO JOVANOV, 
KURCSICS LILI, MINYÓ SZERT KÁROLY, MÓSER ZOL TÁN, OLASZ TA MÁS, PIL LÁK IST VÁN, 
ALEKSANDAR SEDLAK, SZA BÓ BÉ LA, SZAMÓDY ZSOLT, SZIJÁRTÓ ER NÕ, TOLNAY IMRE, 
VANCSÓ ZOL TÁN, VAR GA NÓ RA, VAR GA VE RO NI KA és DREW WINLOW fo tói

Köszönjük
Danyi Zoltán, Erdõs György, Harangi Sándor, Jász Attila, Boško Krstič, Németh Vilmos, 

Ölveczky Gábor, Scholz László, Szamódy Zsolt, a Tolnai Bike, Tolnai Ottó és Tóta Péter Benedek
segítségét

A ke rék pár tör té ne ti kro no ló gi á ja1

„Tebul Kriz” arab annaleszk (Kp. o.) fel jegy zé sé bõl: „A Kül dönc szol gá lat le bo nyo lí tá sát olyan két ke re kû gé pek 
vé gez ték, me lyet az em be ri ener gia haj tott”.

Hé ro do tosz fel jegy zi az em be ri erõ vel mû kö dõ ke re kes jár mû vet.
Nero ide jé ben egy ker ti ün nep ség al kal má val fák lyák kal ki vi lá gí tott és láb bal haj tott ke re kes jár mû vek ro bog tak 

vé gig az éj sza kai Ró mán az elõ ke lõ ség nagy gyö nyö rû sé gé re.
Le o nar do da Vin ci fel jegy zé sei kö zött sok szor fel me rült a prob lé ma, a „há rom ke re kû, láb bal haj tott jár mû”, de az 

el gon do lás csak áb ránd ma radt.
Linder Já nos pirnai szer ze tes év könyv ében ír ja 1605-ben: „és csu dák csu dá já ra meg in dult vala ön ma gá tól az sze kér, 

amely elé pe dig len lo vak béfogva nem valának, s amely az sá tá ni prak ti ka foly tán még is ment vala, miglen az ke re ke-
i vel az nagy sár ban és ká tyú ban meg nem re kedt vala”.

A Nürn ber gi Kró ni ka 1649-bõl a kö vet ke zõ ket ír ja: 1650-ben Kár oly Gusz táv svéd her ceg ezt a gé pet Stock holm ba 
vi szi, mint „az ör dög pa ri pá ját” köz szem lé re te szi – a né pek nagy cso dál ko zá sá ra és ré mü le té re.

Farfler Ist ván órás mes ter Nürn berg ben 1656-ban elsõkerék-kézmeghajtású gé pet ké szít. A bé na órás mes ter ma ga 
hasz nál ja gé pét, gyógy ulá sát kö ve tõ en a ba bo nás vá lasz tó fe je de lem mág lyán el ége ti a gé pet.

Richard dok tor, La Rochelle-i or vos 1693-ban kéz zel-láb bal haj tott gé pé vel lá to gat ja be te ge it. Egy éj sza ka a fel dü-
hö dött pa rasz tok agyon ver ték, gé pét ös  sze tör ték.

Egy skót ezer mes ter 1761-ben Richard dok tor já ró gé pét tö ké le te sí ti, „uta zó gép”-ként 20 évig hasz nál ja, de nép sze-
rû ség re nem tesz szert.

Grama de Lencó spa nyol szer ze tes óra ru gós „va rázs ko csi ja” rö vid idõ tar tam ra adott ener gi át. 
Charles Drais 1810-es „hob by hors” gé pe õse a mai ke rék pár nak. Fá ból ké szült láb föl dön va ló lö ké sé vel ha ladt 

elõ re. Kor má nya tá masz ra is szol gált. Drais si ke res be mu ta tót tar tott 1813-ban a cá ri ud var nál. A bé csi kong res  szus 
1815-ben ki gú nyol ja. 1823-ban már Ang li á ban hó dít és a pos ta is ezt hasz nál ja.

Kurz Julicki 1839-ben me cha ni kus há rom ke re kû já ró gé pe el sõ ke rék agyát láb haj tá sos haj tó kar ral sze re li fel.
Fischer Fü löp Mó ricz 1853-ban tö ké le te sí ti úgy, hogy a haj tó kart meg tart ja, de to vábbfej lesz ti a kor mány zást. 

Michaut ja vít ja a kez det le ges for mát és az el sõ ke re ket nö ve li.
Drais „hob by ”-ja 1857-ben ki ke rül Ame ri ká ba sport esz köz ként, óri á si si ke re van és „Boneshaker” Csont rá zó né ven 

igen nagy nép sze rû ség re tesz szert.
Cowpor 1856-ban fa ke rék re sze relt vas ab roncs he lyett tö mör  gu mit erõ sít fel. A vá zat for rasz tott acélcsõ bõl épí ti, 

vas ke rék tal pat, acélkül lõt ké szít.
Madison füg get le nül Cowportól mind eze ket az újí tá so kat hasz nál ja, de hát sóke rék-meg haj tás sal kí sér le te zik (si ker-

te le nül). Az el sõ ke re ket meg hat szo roz za a hát só hoz vi szo nyít va, ez a „magaskerékpár”.
A ke rék pár súly pont ját tö ké le te sen kell el he lyez ni. Ala csony ra kell épí te ni a gé pet és hát só ke rék-meg haj tás szük sé-

ges. Lewis an gol mér nök meg old ja a prob lé má kat. 25 kg-os gé pe a Bri tish Museumban lát ha tó.
Dunlop an gol ál lat or vos 1888-ban a lég töm lõ kor szak al ko tó fel fe de zé sé vel el söp rõ si kert ért el. A „Velocipéd” 

se bes sé ge 20 km/óra, sú lya 20 kg kö rül van.

1  A kronológiát készítette a VISO mellett mûködõ sporttörténeti gyûjtemény kollektívája 1986-ban, Adatok Gyõr város kerékpársportjának történe-
téhez. CK Kisfaludy Károly Megyei Könyvtár Helyismereti gyüjteménye. Jelzete: DH 2950.


