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Kerékpáros vagyok. Elsô hegyi-
kerékpáromat ’97-ben vásároltam – nagy
kincs volt. Határozottan emlékszem,
mennyire élveztem vele elsô útján haza-
tekerni. Május 16-án. A gép színe fekete,
a váza nagy és nehéz, a felszereltsége pe-
dig egyszerû. Hm... Nem is volt ráírva,
hogy Magyarországon törvény szabá-
lyozza használatát.

Édesapám erdômérnök, a szakmában
dolgozik. Mikor elkezdtem „erdôzni”
rengetegszer figyelmeztetett a ’96-os er-
dôvédelmi törvényre. De nem igazán ér-
tettem a jelentôségét. Nem akartam én
semmi rosszat, csak a jó levegôre menni,
edzeni, szabad akartam lenni. A nyár ele-
ji, hajnali túrák voltak a legszebbek. Na,
de ez egy erdészújság: nem kell taglal-
nom, miért is szépek a nyári hajnalok...

Voltam hegyikerékpár-versenyen,
ami akkor lenyûgözô esemény volt. A
bátyámmal gyalog mentünk körbe a ’97-
es soproni OB-futam nyomvonalán. Va-
lami óriási volt, hogy vannak emberek,
akik ötven kilométeren át nyomják a 20
km/órás átlagsebességet. A sok szép bi-
cikli, meg a sallangok, meg az, hogy a
rajt–cél területrôl a zene egész a TV-to-
rony aljában is hallható volt... Varázslat.
A rajt pedig úgy zajlott, hogy a narrátor
visszaszámlálása után egy igen pörgôs
zenére indult el 80-100 bütyköskerék
zümmögése: hatalmas varázslat!

A csoda még most is hat, bár csillogá-
sa fakult egy kissé. Amikor a BikeMag.
kerékpáros magazinnak dolgoztam, so-
kat foglalkoztatott az erdôtörvény kérdé-
se és tudom, hogy nagyon nehéz lenne
olyasmit kitalálni, ami a kerékpárosoknak
és a törvényi kereteknek is megfelelne. 

Két dolog bánt.
Az egyik, hogy van pár bringás, aki

megveszekedetten mozog az erdôben:
nincs tekintettel senkire és semmire.
Vandálok, akik törvényen kívülinek ér-
zik magukat. Nem lehet rajtuk számon
kérni, hogy nem hajlandók betartani az
erdôtörvény szabta kereteket, és a visel-
kedésükkel nagyon rossz hatással van-
nak a kerékpársport becsületére. Ezektôl
a vademberektôl pedig nem lehet elhatá-
rolódni, mert a szubkultúra szétszórt.

A másik dolog, ami bánt engem, hogy
azok a sporttársaim, akik nem vandálok
– és ôk jóval többen vannak –, nem is
hisznek igazán a kerékpáro-sok számára
kedvezô megoldásban.

Való igaz, hogy a hivatalok malmai
lassan ôrölnek – egyeztetések, engedé-
lyek, földhivatal, önkormányzatok, nem-

zeti park, határôrség, erdôgazdaság, még
több engedély... És még ki is kell majd
festeni az út menti fákat. De a soproni hi-
vatalok hozzáállása korrekt: az erdôgaz-
daság még hegyikerékpáros ugratópá-
lyát is építtet.

Márpedig kerékpározni egészséges, jó
és a kerékpár kíméli a környezetet is. Ha
az erdôben az erdôgazdasági teherautók
számára vágott utakon kerekezünk, szá-
mottevô talajeróziót nem okozunk vele.

Persze miért is ne lehetne országúton
kerékpározni? – Hát, mert elveszíti legna-
gyobb elônyeit: a szmogban nem jó te-
kerni és fôleg nem egészséges, de még
veszélyesebb is, az autók miatt. Meg hát
az erdôn kerekezni kaland. Az ember
erôs lesz tôle, legyôzi saját korlátait, az
erdô rendszerének részévé válik egy kis
idôre. Nagyon sokat lehet tanulni – meg-
foghatatlan dolgokat, meg lehet állni
fényképezni, nézegetni. Beszívni a tiszta
levegôt, ami akkor a legédesebb, mikor
virágzik a bodza. Lehet hallgatni az erdô
csendjét.

Talán nem is csoda, hogy a kerékpár
Európa-szerte hódít. Bár a hegyi-
kerékpározás fiatal irányzat, a kerékpár-
sportnak évszázados hagyománya van.
Ma már a nagyobb városokban egyre
többen utaznak – az autó helyett – kerék-
párral munkába, kirándulni sportolni.

Mindemellett azt hiszem, értem, miért
van szükség az erdôtörvényre. Ha en-
gednénk a poklot is elszabadulni az er-
dôben, a természetvédelem munkája hi-
ábavaló lenne. Nem lehetne garantálni a
vadászatok, a fakitermelések biztonságát
és a különbözô erdôlátogatók – vagyis a
gyalogosok, a biciklisek, a lovasok, a

motorosok – közt talán elterjednének a
súrlódások, a balesetek. Az emberek el-
árasztják az erdôt, a turizmust tehát koor-
dinálni kell. Ezt értem, és bár nem értek
egyet az erdôtörvény minden egyes rész-
letével, mégis úgy gondolom, hogy lehet
hozzá alkalmazkodni.

* * *
A kirándulók számára szabaddá kell

tenni az erdôgazdasági magánútnak
minôsülô aszfaltozott utakat. Ennek az
intézkedésnek a gyakorlati megvalósítá-
sa mindössze abból állna, hogy a
megfelelô helyeken “kivéve kerékpár”
kiegészítô táblák kerülnének kihelyezés-
re a “behajtani tilos” táblák alá. Az intéz-
kedésnek esetleges gépjármûforgalom-
enyhítô hatása lenne.

A hobbi szintû hegyikerékpárosok ré-
szére egy erdei úthálózat kijelölése. A ki-
jelölés technikája a turistajelzésekéhez
hasonló lenne – fákra festett piktogram-
okkal történne –, de a kerékpárosok út-
baigazítását árnyaltabb, nem csak irány-,
de veszélyjelzô eszközöket is alkalmazó
jelrendszerrel kellene megvalósítani. A
kijelölt hegyikerékpáros pálya legalább
40-50 kilométer kellene legyen, mely
lehetôleg a környék településeit  kösse
össze.

Hazánk kerékpársportjában kialaku-
lóban van a hegyi-maratoni versenyzés
trendje: a legtöbb hobbi kerékpáros a
maratonversenyeken jelenik meg. A
hegyikerékáros pályáknak leginkább a
maratonok jellegét kellene visszaadniuk:
túlnyomórészt dózerúton haladjanak, ne
a technikás vonalvezetés, inkább a hegyi
túrázásnak és az állóképesség fejleszté-
sének lehetôsége legyen a fô szempont.

A sportegyesületek hegyikerékpáros
szakágainak vezetôi, illetve a hegyik-
erékpáros egyesületek felé nyitva kell
hagyni az alábbi lehetôséget. Mivel a ver-
seny szinten kerékpározók csoportja vi-
szonylag szûk, a klubokon keresztül hiva-
talosan megkereshetô – akár minden
egyes tag személy szerint is, emellett pe-
dig a kerékpározásban a versenyzôknek
van a legnagyobb rutinja (nehéz terepen
is tudnak biztonságosan kerékpározni),
rájuk lehet bízni egy-egy kiterjedtebb te-
rületet. A sportegyesületek a helyi
erdôgazdálkodókkal, illetve az illetékes
természetvédelmi hatóságokkal közösen
kellene kidolgoznia egy feltételrendszert,
és megegyezni bizonyos területhatárok-
ban (akár többtíz négyzetkilométer!). Az
adott területet a közösen felállított feltéte-
lek mellett használnák, errôl a hivatalok-
kal területhasználati megállapodást kötné-
nek. Érdemes adni egy esélyt?

Román Péter

Élettérelmélet…


