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Egymás m

Egymás mellett - felpörgetve

A Bringás - heti e.magazin 3. számának vezértémája 

egy tôlünk távol esô európai fôváros, Madrid kerék-

páros kultúrája. Bár korán sincs olyan infrastruktúra 

például a belvárosban, mint mondjuk a Benelux 

államokban, vagy akár Bécsben, az egyedülállóan 

profi  módon megalkotott kerékpáros körgyûrûnek 

köszönhetôen mégis fl ottul mûködik minden. Persze 

ebben a közlekedô felek egymáshoz való viszonya 

sem elhanyagolandó tényezô. És szó sincs udvari-

asságról, elvégre délen vagyunk és nagy a pörgés, 

de legalább emberként tekint a másikra mindenki, fel 

sem merül, hogy négy keréken, két lábon, vagy két 

keréken közlekedik…

Aktuális lapszámunkban egy interjún keresztül bemu-

tatjuk még a kulisszák mögül Baki Ádám – online por-

tálunkon debütáló – dirt-klipjét, az Airtime-t, valamint 

néhány ötletet szeretnénk adni a bringás szerszámos-

láda összeállításához.
Takács Tamás
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mellett - felpörgetve



Madridi utazásom apropóját eredetileg egy 
baráti látogatás adta, és kíváncsi voltam min-
den tekintetben a spanyol fôvárosra, ami - an-
nak ellenére, hogy többször jártam már az or-
szág más vidékein – valahogy eddig kimaradt 
a szórásból. Normális esetben a március re-
mek alkalom a madridi „nyaralásra”, ilyenkor 
ugyanis az Ibériai-félsziget közepén már 20 
fok körüli hômérséklet uralkodik, ami igazán 
jól tud esni a kemény télbôl kiszakadt hazánk-
fi ának.

Az egyébként maradandó élményt nyúj-
tó „kulturális részletekkel” nem untatnám egy 
bringás beszámoló olvasóit, térjünk inkább 
a lényegre: a kemény február és a havasnak 
ígérkezô március egyértelmûvé tette, hogy a 
kerékpárt is magammal kell vinnem, gyûljenek 
kicsit a kilométerek a sok nélkülözés után! 

Kicsit megrémültem egy héttel az utazás 
elôtt, ugyanis teljesen extrém idô uralkodott 
Spanyolországban, havazás Barcelonában, 
és hasonló „csodák” történtek, de szerencsé-
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Írta: TT, Fotók: TT, Végvári Tamás

bringával Madridban földjénContador
A spanyol kerékpársport jelenleg a 
legjobbak közé tartozik a világon, 

és Spanyolország egyéb területein, 
különösen Mallorca szigetén 

is csak pozitív tapasztalataim 
voltak kerékpáron, így kíváncsian 

vártam, milyen lehet bringás 
szempontból a fôváros, Madrid 

környéke. Hát semmiképpen sem 
volt unalmas, sôt, napról napra 

egyre szélesebb vigyor ült az 
arcomra a bô egy hét során...



re a reptéren már hétágra sütött a nap, ked-
ves vendéglátóim hiába bizonygatták milyen 
szokatlanul hideg van, a tizenegykét fok ne-
kem bôven kielégítette igényeimet, másnap 
délelôtt már nyeregben voltam.

Átlátni a madridi mátrixot
Sajnos még nem nôttem fel eléggé a kor 

technikai vívmányainak készségszintû keze-
léséhez, így a GPS helyett idegen helyen jár-
va még mindig inkább a kerékpáros ösztön-

ben és a jószerencsében bízom, no, ezúttal 
hibát követtem el, okosabb lett volna minimá-
lis tervszerûséget vinni a történetbe. Mondjuk 
pozitívan is nézhetjük a kezdeti idétlenkedést, 
mert innentôl kezdve folyamatosan felfelé ívelô 
élményben volt részem és a tévedésekbôl ta-
nulva rémegyszerû volt megérteni a madridi 
kerékpáros közlekedés lényegét. 

Tehát, elsô út, „guglimep”, próbáljuk megje-
gyezni a nagyjából másodrendû utakat (nem 
autópályákat), Észak-Madridban vagyunk, 
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„Normális esetben 

a március remek alkalom 

a madridi „nyaralásra”, 

ilyenkor ugyanis az 

Ibériai-félsziget közepén 

már 20 fok körüli 

hômérséklet uralkodik.”
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nincsenek messze a most még hófödte 2000 
méteres hegycsúcsok. Gondoltam én. Persze 
a második komolyabb keresztezôdés után 
már az autópályán voltam, mert ott az autó-
pályán közlekednek az autók, a kerékpá-
rosok pedig normális kerékpárúton, csak ezt 
még nem tudtam. Miután a harmadik kiskört 
teljesítettem jórészt autópályán szûk területen 
belül, nem autópályán mindig valami iparte-
rületen végeztem, és már hangosan kiabálva 
káromkodtam (úgysem érti senki), inkább ne-
kiálltam keresni egy bringást, bringaúton, út-
baigazítást kérni.

Asszonta a jóember, tök jó helyen járok, 
menjek tovább ezen a bringaúton – mutatott 
hosszan az autópálya irányában a hegyek 
felé – el sem téveszthetem, oda vezet. Nyu-
galmat erôltettem magamra, hogy idegessé-
gemben ne legyek bántó, és tájékoztattam, 
hogy OK, értem, de én nem autópályán aka-
rok menni a hegyek-felé, mert nem szeretek 
autópályán biciklizni. Erre biztosított, hogy a 
bringaút megy el a hegyekig, legyek nyugodt. 
Mondom jó, kösz, csao, elindultam, végül is 
mit veszíthetek?

Utólag nézve vicces, hogy véletlenül sike-
rült pont a teljes madridi kerékpárút hálózat 

talán egyetlen egysávos néhányszáz méteres 
szakaszán belebotlanom a fasziba, azonban 
alig haladtam kicsit tovább, a bringaút három-
szorosára szélesedett ki, és szembôl jött né-
hány sportolónak öltözött bringás, aminek kö-
vetkeztében mérséklôdött kicsit a szkepticiz-
musom. A folytatásban pedig leesett az állam, 
és a sûrû „ezt nem hiszem el, bökdmeg” felki-
áltások egészen más elôjelet kaptak, mint fél 
órával korábban…

Szóval hiperszéles, vidéki autóútnak simán 
beillô, vörös, remek burkolattal ellátott két-
sávos bringaút, követve az autópálya vona-
lát. Hiába a csomópontok, lehajtók, felhajtók, 
egyszer sem kell leszállni, alagút, vagy felül-
járók, megoldják! Végre megnyugodtam hogy 
mégiscsak Nyugaton vagyok, ismerve a mal-
lorcai és barcelonai körülményeket, furcsa is 
lett volna ha akadályokba ütközik a kerékpá-
rozás. Innentôl kezdve büszkén köszöntem a 
szembejövô társaknak, helyben vagyok.

Hazaérve, és újra áttanulmányozva a tér-
képeket aztán rájöttem, hogy Rékára kellett 
volna hallgatnom, aki rögtön a kerékpárutat, 
konkrétan a madridi kerékpáros körgyûrût 
javasolta, ahová a háztól két sarokra be le-
het csatlakozni. Meg kell látni, hogy Mad-
ridban minden sportcélú bringázás ebbôl a 
körgyûrûbôl indul ki, legyen az edzés vagy 
fél óra kikapcsolódás a parkban. Maga a 
körgyûrû több mint 60 kilométer hosszan öle-
li körbe a fôvárost, jórészt együtt kanyarog 
egy gyalogos-futópályával és egyéb sportlé-
tesítmények is ennek mentén kaptak helyet. 
Egy szombati napon kíváncsiságból körbe-
mentem megnézni, mennyire aktívan sportol-
nak a helyiek, és élmény volt, amit láttam. A 
körgyûrû mentén 50-100 mûfüves és egyéb 
edzôpálya, kosárpályák, játszóterek, mindez 
zsúfolásig tömve, a nagyobb parkok tele csa-
ládokkal, gyerekekkel, szóval sportol a nép, 
beleértve a 60-70 éveseket is.



09www.bringas.hu túra

Kerékpáros szempontból teljesen világos a 
koncepció. Nem festenek fel a városban ösz-
szevissza használhatatlan kerékpárutakat, 
hanem megcsinálták hibátlanul a körgyûrût, 
tökéletesen tekerhetôvé, hidakkal az autópá-
lyák fölött, gyér forgalmú városrészeken el-
vezetve. A körgyûrû felé a belváros irányából 
csak néhány kerékpárút vezet, ahol az au-
tópálya-hálózat miatt nehéz lenne közleked-
ni bringával. A belvárosban pedig használja 
mindenki a normál úthálózatot. Tehát: a kül-
területeken, ahol autóval fontos a gyors köz-
lekedés, teljesen elszigetelték a kerékpároso-
kat a gépjármûforgalomtól, a belvárosban pe-
dig megfér egymás mellett békésen mindenki. 
Bocsánat, a békésen csak az egymás teljes 
értékû partnerként való elfogadására értendô, 

„Nem festenek fel a városban 

összevissza használhatatlan 

kerékpárutakat, hanem 

megcsinálták hibátlanul 

a körgyûrût, tökélete-

sen tekerhetôvé, hidak-

kal az autópályák fölött, 

gyér forgalmú városrészeken 

elvezetve.”
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a mediterrán temperamentum, szeleburdi-
ság mûködik, de nem a kerékpáros-autós-
gyalogos viszonylatban, hanem úgy általá-
ban. Egyszerûbben fogalmazva, aki anyázik, 
nem azért szid, mert kerékpáros vagy, hanem 
csak azért, mert éppen át akar menni rajtad.

Aki sportolni akar, több irányban is ta-
lál leágazást a körgyûrûbôl, természetesen 
olyan vidékek felé, ahol érdemes bringáz-
ni, ez északot, vagyis a hegységet, és délt, 
a dimbes dombos, nyugodtabb vidéket je-
lenti. Északon kemény emelkedôk, többek 
között Navacerrada 2000 méter fölötti csú-
csa vár ránk. Dél felé valahogy kevésbé for-
galmasak az utak, hosszú bringázásokat, 
kilométergyûjtést errefelé érdemes tervezni.

Ahová érdemes elmenni
Kezdjük egy inkább turisztikai, mint kerék-

páros szempontból érdekes kalanddal, s te-
gyük hozzá rögtön, hogy azért elég kalandos-
ra sikerült a kerékpározás része a dolognak. 
Szóval Toledo… 80 kilométerre Madridtól dél-
nyugati irányban, a Kasztília és León egyko-
ri királyi központjaként mûködô város hihetet-
lenül autentikus állapotban maradt ránk, mint-
ha idôutazást tennénk, olyan érzés a szûk ut-
cákon sétálgatni. A képet a sok turista és a 
még több csecsebecsebolt rontja csak kicsit, 
de mindenképpen kihagyhatatlan! Viszont ki-
vételesen Toledóval kapcsolatban az ország-
úti kerékpározásról lebeszélnék mindenkit. 

Arra gondoltam, hogy betesszük a kocsiba a 
bringát, és majd délután hazamegyek ország-
úton, megint nem lihegtem túl a tervezgetést. 

„Tipikusan az 

a hely, ahol 

órákat el lehet 

üldögélni kávé, 

sütemény mel-

lett, és örülni 

annak, hogy az 

élet szép.”
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Azt még hagyjuk is, hogy a Toledo-Madrid kö-
zötti útvonal zéró szépséget nem rejt magá-
ban, de hamar elveszítettem a tájékozódást is, 
és egy körforgalomnál leszólított rendôr meg 
is erôsített, hogy eléggé bonyolult az út. Ak-
kor döbbentem meg, amikor az autópályára 
irányított. Merthogy elméletileg nem tilos bizo-
nyos autópályákon kerékpározni, csak veszé-
lyes. Laza. Mondom jó, rajtam ne múljék. Per-
sze a csomópontból pont sikerült kiválaszta-
nom a két Madrid-felé vezetô párhuzamos au-
tópálya közül azt, amelyiken tilos kerékpároz-
ni és fi zetôs, de akkor ezt még nem tudtam. 
Csak örültem, hogy körülbelül percenként ha-
ladt el autó, egészen furcsa élmény volt szinte 
tökegyedül száguldani a széles aszfaltcsíkon. 
Nem sokkal késôbb lemeszelt az autópálya-
rendôrség. Persze nem voltak rosszindulatú-
ak, mint külföldinek, elmagyarázták a helyze-

tet és átirányítottak a párhuzamos autópályá-
ra, lelkemre kötve, hogy azért vigyázzak, mert 
nagy a forgalom, rengeteg a kamion, és veszé-
lyes. Hát az is volt. Stresszes 20 kilométer. 500 
méterenként lehajtó, felhajtó. Lehajtósáv végé-
hez közeledve kivárni a rést, lósz vissza egy 
sávval beljebb, közben jönnek százzal a kami-
onok. Jön a felhajtó, még lehetôleg az elején 
megtalálni a rést, mert már jönnek fel 80-nal, 
huhh, épphogy megvan. Szorozva ez a mutat-
vány harminccal. Ennyit errôl.

Toledo környékén –La Mancha tartomány-
ban – egyébként kiépített hegyikerékpáros út-
hálózatot találhatunk, melyen végigkövethet-
jük a világ leghíresebb lovagja, Don Quijo-
te útját. Az interneten is rákereshetünk és az 
útvonalon rengeteg kihelyezett térkép igazít 
útba. Abszolút a mountain bike, kocsiba be, 
lazulás, kávézók stb. történet.
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Kiruccanásom legkellemesebb meglepe-
tése egy kevésbé impozáns, de talán még 
Toledónál is autentikusabb (legalábbis a vá-
sározók hiánya miatt) kisváros, Chinchón volt, 
amely abszolút déli stílusban épült, egy olyan 
fôtérrel, amely bármelyik westernfi lmben lehe-
tett volna egy mexikói falu kulisszája. hatalmas 
poros, zárt, körbeépített központ, egy szamár-
csordával, a csacsikon pedig a gyerekek rót-
ták a köröket egész nap. Tipikusan az a hely, 
ahol órákat el lehet üldögélni kávé, sütemény 
mellett, és örülni annak, hogy az élet szép. 
Chinchón egyébként Madridtól délre, 40 kilo-
méterre terül el, a környék kiváló bringázás-
ra, jó minôségû, gyér forgalmú, dimbes-dom-
bos utakkal. A dimbidombi buckák az egész vi-
dékre, Madridra is jellemzôek, nehéz megtenni 
akár csak egy kilométert teljesen síkon, kicsit 
mindenhol lejt vagy emelkedik az út.

Két komolyabb hegyi szakaszt iktattam be a 
kerékpáros programok közé, amitôl kicsit tar-
tottam, ugyanis ami 700 méteren (Madrid) 13 
fok, az a hegyekben csak 3-4 és nem szíve-
sen bújtam télibe. Ilyenkor sajnáltam csak ki-
csit, hogy nem a szokásos márciusi 20 fok-
ba csöppentem. Az elsô napon a tündéri 
Mirafl ores felé vettem az irányt, ahonnan egy 
kilátóig vezet az út, majd tovább át az egész 
hegységen. Legurulva a túloldalra, majd visz-
sza egy újabb hegymenetet követôen már át-
lépte volna a 200 kilométeres lélektani határt 
a kör, így a végcél maradt a kilátó, persze ha-
mar hófehérbe váltott a táj az emelkedôn és 
– ki tudja miért – itt már nem sok bringással 
találkoztam. Még Mirafl ores elôtt viszont ösz-
szefutottam egy hatvanas öregúrral, aki elka-
lauzolt a helyes útra. Bár nem jött fel velem, 
addig csukott szájjal tartotta  a negyvenes 
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tempót, majd intett, hogy fél óra, és fent le-
szek (egy óra alatt voltam fent). Érdekesek a 
hispánok hómentesítési szokásai, ilyen szintû 
sózással még nem találkoztam. Úgy látszik, 
ritkán kénytelenek ezt a módszert választani, 
de akkor nem aprózzák el, az út nem a hótól 
vagy a nedvességtôl, hanem a száraz só mi-
att csúszott. A környezettudatosságban még 
vannak hiányosságok, és ez a szemetelésre 
is igaz az út mentén, ilyen szempontból nem 
hasonlít Nyugat-Európára a környék.

Kint tartózkodásom mértani csúcspontja a 
navacerradai emelkedô megmászása volt. Az 
út tulajdonképpen a Madridtól északra elterülô 
Cercedától kezdve emelkedik, több mint húsz 
kilométer hosszan. Elôször alattomosan, 
nagytányéron, pont annyira, hogy még éppen 
ne váltsuk kistányérra, de így remekül leszívja 
az energiát, mire megkezdôdik az igazi hegy. 

Na, azt észreveszi az ember! Az 1200 méte-
res magasságot jelzô tábla, és Navacerrada 
település után kistányér, és csak azért nem 
pöri (25), mert ugye egyet mindig tartalékol 
az ember. A magasságot jelzô táblák pedig 
feltûnôen gyorsan követik egymást és ma-
gamban azt kívánom, bárcsak a következô 
kanyar után lenne 300 méter lankásabb rész, 
megpihenni kicsit, de nem. Minek is hoztam 
el a pulzusmérôt??? Ja igen, hogy ne ragad-
tassam el magam, és ne nagyon men-

jek 160 fölé a hegyen sem. Jó. Ehhez 
képest 170 alá nem nagyon esik, és 180 
fölött sem ritka. Fent üzemel a sífelvonó, 
Snowboardosok pakolnak a kocsiba, azért 
látszik, hogy síeléshez már puha a hó, inkább 
csak a deszkások próbálkoznak. Ebbôl követ-
keztetek, hogy biztos van 4-5 fok, de a Madrid 
térképet azért beáldozom a szélálló felsô alá 
a lejtmenethez.

Egy héttel késôbb, már itthon olvasom 
a twitteren, hogy a Tour-gyôztes, Alberto 
Contador éppen Navacerrada környékén edz 
a Criterium Internacional elôtt. Na, vele még 
összefuthattunk volna…

Viszlát Madrid!
Összefoglalva, kerékpáros szempontból 

Madrid remek hely, ha valaki sportolni akar, 
fôleg ha érdekli a kultúra is – amirôl most nem 
szóltam, de például a Prado Múzeumnál ne-
héz elképzelni fantasztikusabb gyûjteményt 
– remek kikapcsolódás lehet itt egy-két hét. 
És ajánlom a március-áprilisi idôpontot, mert 
a nyár nagyon kemény kánikulát tartogat. Vé-
gezetül köszönöm Rékának és Amigának a 
lehetôséget, nagy élmény volt!

„Aki sportolni akar, több irányban 
is talál leágazást a körgyûrûbôl, ter-
mészetesen olyan vidékek felé, ahol 
érdemes bringázni.”
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Vannak bizonyos szervizelési mûveletek, 
melyeket könnyen elsajátíthatunk és otthon 
vagy útközben is elvégezhetôek. Nem elég 
azonban a megszerzett minimális jártasság a 
szerelésben, az alapvetô karbantartáshoz el-
engedhetetlen beszerezni pár szerszámot és 
egyéb apróságokat, melyek nélkül nehezen 
boldogulunk a mindennapokban. Nézzük te-
hát, mire van szükségünk a garázsban, illetve 
mi legyen nálunk, ha útnak indulunk. Össze-
állításunkban most elsôsorban a szerszámos-
láda összeállítására koncentrálunk, a „hogyan 
csináld” hosszabb történet.

„Nyilván azt 

érdemes megvenni, 

amit tudunk 

használni...”

Írta: TT

A bringázás önfeledt élményét nem csak 

az keserítheti meg, ha nem a hozzánk illô 

kerékpáron ülünk, vagy nem a megfelelô öltözéket, 

kiegészítôket használjuk. Sokféle körülmény 

befolyásolhatja szórakozásunk, kikapcsolódásunk 

minôségét, az egyik ilyen „tényezô” 

a technika ördöge. Arról lesz most szó, 

hogyan próbálhatjuk meg egyszerûen 

távol tartani a kisördögöt.

SZERSZÁM
A SZÜKSÉGES 



15www.bringas.hu szerviz

A mûhelykészlet

A kerékpár rendszeres ápolásához vödörre 
és kefére van szükségünk, elôbbi minden ház-
tartásban megtalálható és az autómosó kefe is 
megfelel a célnak. Tisztítószernek megteszik a 
háztartási mosogatószerek, a korrózió eltávo-
lításához pedig alkalmazzunk erre a célra al-
kalmas oldószert. Vannak univerzálisan hasz-
nálható spray-k, ilyen például a WD40, de fon-
tos megemlíteni a „kék csodával” kapcsolat-
ban, hogy bár alkalmas tisztításra és csavarkö-
tések lazítására, kenôanyagként semmiképpen 
ne használjuk, mert hosszú távon ártunk vele!

A speciális kenôanyagokból (láncolaj, zsír, 
féktisztító spray stb.) nagyon keveset „fo-
gyaszt” egy kerékpár, ezért megéri ezeket 

megvásárolni szaküzletben, ahol az eladó ta-
náccsal is szolgál majd, mi mire való.

Ne dobjuk el az elhasznált ruhákat, fogkefé-
ket, ezeknek jó hasznát vesszük a bringa tisz-
tításakor, pakurával szennyezve pedig már va-
lóban megszabadulhatunk tôlük.

Egy egyszerûbb mûhelypumpát is érde-
mes beszerezni, fôleg, ha szingószelepes gu-
mikat használunk, sokkal könnyebb dolgunk 
lesz így, mintha mindig a minipumpákkal va-
cakolunk.

Egyszerûbb szerelésekhez érdemes be-
szerezni pár közepes minôségû szerszámot, 
azért közepeset, mert értelemszerûen az olcsó 
nagyon hamar deformálódik, majd így defor-
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málja a bringa alkatrészeit is, a csúcsminôségû 
kulcsok pedig iszonyúan drágák, ilyenekre 
csak mûhelyszinten van szükség, vagy azok-
nak, akik valóban napi szinten bütykölik a 
kétkerekût.

Lássuk mi az, amit feltétlenül tartsunk otthon!

Imbuszkulcsok: Mindenképpen legyen kü-
lönálló 4-es, 5-ös és 6-os (esetleg 8-as, ha 
szükséges a bringához – például egyes pe-
dáltengelyekhez, hajtókarokhoz) imbuszunk. 
Minôségüket tekintve, ha nem is a Beta kul-
csot, de a 800 Ft-os kategóriát (per kulcs) cé-

lozzuk meg, ugyanis ezeket fogjuk a legtöbbet 
használni. A kisebb méretekbôl jó az is, amit a 
„bicskakészlet” tartalmaz, ezeket úgyis ritkáb-
ban vesszük elô és általában kisebb nyoma-
tékkal mûködnek.

Villáskulcsok: Fel kell mérnünk, mire lesz 
szükségünk és ennek megfelelôen töltsük fel a 
szerszámosládát. Mindenképpen legyen olyan 
jó minôségû villáskulcsunk, ami szükséges a 
kerék vagy a kerékpár alapvetô rögzítési pont-
jainak kibontásához, pedál leszereléséhez stb.

A villáskulcsok tekintetében óvakodjunk a 

„Nem elég azonban 

a megszerzett mi-

nimális jártas-

ság a szerelésben, 

az alapvetô karban-

tartáshoz elenged-

hetetlen beszerezni 

pár szerszámot és 

egyéb apróságokat.”



multiszerszámoktól, nehogy kritikus szituáció-
ban szembesüljünk vele, hogy nem férünk oda 
a csavarhoz…

Speciális célszerszámok: Nyilván azt ér-
demes megvenni, amit tudunk használ-
ni, de például egy küllôkulcs, kónuszkulcsok, 
hajtómûleszedô nem túl nagy befektetés. Szin-
tén itt érdemes megemlíteni, hogy aki komo-
lyan gondolja az otthoni szerelést és megen-
gedheti magának, akár kerékpárszerelô áll-
ványt is érdemes venni vagy fabrikálni.

Nélkülözhetetlen bringás célszerszám a 
gumiszerelô készlet, ami leszedôkbôl, csi-
szolóból, ragasztóból áll (és ne felejtsük el a 
hintôport).

Amire még szükség van: Különbözô fejjel 
ellátott csavarhúzók, kombinált és csípôfogó, 
mérôszalag, gumikalapács és még pár olyan 
szerszám, amely minden „tisztességes ezer-
mesternél” megtalálható otthon.

Mit vigyünk magunkkal 
bringázás közben?

Nehéz kérdés, mert ha túlpakol-
juk magunk, a sok cucc nehéz és 
korlátoz a mozgásban, ha pedig 
hiányzik valami, az nagyon tud hi-
ányozni. Két dolog mindenekelôtt 
fontos: egy teljesen feltöltött tele-
fon és elég pénz, hogy ha bajba ke-
rülünk, tudjunk segítséget hívni és 
megfi zetni azt…

Egyébként nyilván nem mindegy, 
hogy öt utcával arrébb, egy bará-
tunkhoz bringázunk át vagy több na-
pos kerékpártúrára készülünk. 

Amit pár kilométeres távolság fölött javaso-
lunk, de akár állandó helyet is kialakíthatunk 
ezeknek a bringán: 

– gumileszedô készlet pótgumival (a pótgu-
mi vásárlásánál fi gyeljünk a szelepre, az au-
tószelepes belsôk egyes felniken nem férnek 
át!) és egy multiszerszám (utóbbi vásárlásánál 
fi gyeljünk rá, hogy azokat a funkciókat teljesít-
se, amire konkrétan szükségünk van) - ezek 
elférnek egy nyeregtáskában,

– nem gyorsszáras kerék esetén egy villás-
kulcs a kerék bontásához,

CO2 patron fújófejjel vagy a jól bevált pum-
pa – minipumpa, amit szintén felszerelhetünk 
a bringára – pumpák esetében nem feltétlenül 
a bonyolultabb a jobb…

Túrázáshoz pedig nyilván gondosan át kell 
gondolni a szerszámkészletet, legjobb, ha tú-
ratársainkkal megbeszéljük a dolgot és inkább 
dobjuk össze a „szerszámosládát”. Mindenki 
hozzon valamit, de ne hiányozzon semmi!

17www.bringas.hu szerviz
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Szerinted mi lesz az elsô gondolata azok-
nak, akik megnézik ezt a klipet? 

Mindenki a saját elvárásai, elôélete szûrôjén 
keresztül fogadja be az élményeket, ezért 
nem lehet két egyforma „elsô gondolat”, nem 
hiszem, hogy ezt így meg tudnám mondani.

Mi volt a te célod ezzel a klippel?
Új nézôpontból szerettem volna átformálni a 

dirtrôl alkotott képet, úgy, hogy bennfentesnek 
és kívülállónak egyaránt érdekes legyen. 

A klipen tulajdonképpen kizárólag lelas-
sított mozgásokat láthatunk. Miért fontos 
ez, mit láthatunk meg ezekbôl?

A koncepcióm az volt, hogy már szinte 
meditatív állapotba vigyem a nézôt egy olyan 
sporton keresztül, amit eddig csak punk és 
metal zenékkel, pörgéssel lehetett asszociál-
ni. Ehhez mindennek nagyon lassúnak, való-
ságból kiragadottnak kellett lennie. Nem is az 
volt a lényeg, hogy mondjuk egy can-can min-
den mozdulatát jól lássuk, hanem az érzelmi 
hatás, amit ez elér.

Egy mai, pörgôs világhoz szocializáló-
dott srácnak, aki megszokta a metál-dirt 
fi lmeket, nem lesz kicsit szokatlan ez a 
tempó, az ilyenfajta zene? 

Baki Ádám - fi lmes és bringás - három éve 
tervezi, hogy lencsevégre kapja a dirt és 

BMX bringások káprázatos ugrásait. 
Sokat kellett várni rá, de megérte: elkészült 

„airtime” címû fi lmje. Terve egy különleges, 
12x lassításra alkalmas Weisscam lassító 

kamera segítségével valósult meg. Az UMF által 
támogatott fi lm a maga nemében egyedülálló 

módon mutatja be a bringások ugrásainak 
fi nomságait, szépségeit. A miskolci Arénában 

készült mozi a bringás.hu online portálon 
debütált, magazinunkban a bringás körökben 

„Pixel” néven ismert alkotóval készült interjú 
olvasható a fi lmrôl és a megvalósításról.

Airtime ppen

Interjú Baki Ádámmal
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Dehogynem. Szerencsére megvolt az a 
szabadság, hogy semmiféle igénynek nem 
kellett megfelelni a fi lm vágásakor. Biztos 
sokaknak befogadhatatlan, ugyanakkor sok-
szor látom, hogy az emberekben megvan a 
természetes igény a szépségre is. Az igazán 
belülrôl jövô és szép dolgok sosem buknak 
meg. Hogy ezt a fi lmet annak tartják-e, azt 
majd az idô eldönti.

Szerinted a dirt világában nem járatos 
nézô mit tudhat meg a klipbôl? Esetleg kö-
zelebb kerül ehhez a szakághoz?

Nem azon van a hangsúly, hogy mit tud-
hat meg, hanem hogy mit él át. Persze lát-
hatja, hogy milyen szépek ezek a mozdulatok, 
és miket megcsinálnak egy bringával, amikor 
neki még a leszállás is nehézséget okoz, de 
nem ez volt a fô cél. 

Miben más ez a fi lm, mint a szokásos 
dirt-fi lmek?

Sok elképesztôen gyönyörûen elkészített 
fi lm van, de alapvetôen mind egy sablonra ké-
szül. Bennem egy egész más elképzelés volt, 
mûvészivé akartam formálni a dirt trükköket.

 dirt máskép

Készítette és fotók: TT
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Te milyen viszonyban vagy egyébként a 
kerékpározással, hogyan mutatnád be rö-
viden Baki Ádámot?

A dirtöt csak csodálom, el sem tudom kép-
zelni, milyen érzés lehet az indítón állni az-
zal a tudattal, hogy most nyomsz egy szal-
tót. Nagyjából mindig bringáztam, 1993 óta 
montizom, szeretem az egész napos techni-
kás hegyi tekeréseket, ez számomra a legél-
vezetesebb sport. Jártam ugyan komoly ver-
senyeken, például a dél-afrikai 8 napos Cape 
Epicen, de nem a verseny, hanem a felfede-
zés (sok esetben a túlélés:) motivál. Buda-
pesten is szinte mindig kerékpárral közleke-
dem, turistának érzem magam, ha metróra 
szállok nagy ritkán.

Filmes oldalról közelítve mi az elôéleted?
2006-ban kitaláltam egy projektet, ami 

még csak most formálódik, az eddigi mun-
káim az erre való felkészülésnek tekinthetôk. Új nézôpontból szerettem volna át-

formálni a dirtrôl alkotott képet, úgy, 
hogy bennfentesnek és kívülállónak 
egyaránt érdekes legyen. 
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2007-ben Dániában tanultam fi lmet, 2008-
ban a Magyar Operatôrök Társaságának is-
koláját végeztem el, ott ismerkedtem össze 
Kovács Márkkal, akivel a fi lmet csináltuk, és 
a fi lmes szakmai körökkel.

Mennyire volt nehéz ennek a fi lmnek a 
megvalósítása?

300-500 fps-sel (frame/sec – képkocka/má-
sodperc) dolgoztunk, azaz egy teljesen sö-
tét termet úgy kellett bevilágítani, hogy 1/300-
1/500 záridôvel lehessen fi lmezni. Aki fényké-
pezik, az tudja, mit jelent ez. Magyarország 
egyik legnagyobb világosító cégével dolgoz-
tunk. A jópár hollywoodi produkcióban részt 
vett fôvilágosítónak is kihívást jelentett a fel-
adat. Iszonyatos lámpaarzenál volt kint, 150 
kW körül. Ilyen záridônél már olyan dolgokra 
kell fi gyelni, mint a lámpák frekvenciája, hiszen 
könnyen kialakulhat interferencia, amitôl villog-
na a kép. Emiatt külön speciális trafókat is be 
kellett iktatni. Saját ügyeletes villanyszerelônk 
volt, kellett is, mert egyik alkalommal elment az 
egyik fázis, amikor a 150 kW mellé felkapcsol-
tam a WC-ben egy 50 W-os izzót...

Ha jól tudom, a kamera is spéci volt, 
mitôl különleges?

A világon jelenleg két kamera van, ami ilyen 
sebességû felvételre képes HD minôségben. 
Magyarországra pár hónapja került be egy 
használt darab, amúgy egész Európában csak 
néhány helyen bérelhetô. Egy kis német cég-
nél gyártja egyetlen mérnök-operatôr, az ô 
nevébôl származik a kamera neve (Weisscam). 
Profi  fi lmes optikákat fogad, mi is 1,9-es Arrikat 
használtunk. A kamera ára nem publikus, itt-
hon a bérleti díja egy napra 250.000 forint, 
hozzá a technikusi napidíj 50.000.

Gondolom nem mindennapi egy ilyen forga-
tás, van kedvenc sztorid, nem várt esemény?

A legváratlanabb az volt, hogy szinte min-
dent sikerült terv szerint megcsinálni. Sokan 
segítettek, mindenki megérkezett idôre, a fi l-
mes csapat pedig hozta a profi  hozzáállást, 
nekik megszokott a 12-13 órás munkanap. A 
rámpa mögé akasztott fekete függöny kicsi-
nek bizonyult, nagyon nehéz volt olyan ka-
meraállást találni, amibe nem lógott bele a fe-
hér plafon, azt hittem, az egészet tönkre fog-
ja ez tenni. Végül sikerült feltornászni a kame-
rát vagy 4 méter magasságra, így még épp 
csak meg lehetett oldani. Nagyon nehéz ez-
zel a kamerával átállni, nem is tudtunk 2-3-
nál több kameraállást használni. Kb. 15 em-
ber munkáját kellett összehangolni, és ebben 
benne voltak olyanok is, hogy a felvétel kez-
dete elôtt még zsömlékért kellett rohangál-
nom a pékségbe, vagy a kiszállított ebédnek 
kellett helyet találni, mert a tepsiket el akarták 
vinni. Az utolsó hosszú maratonom után vol-
tam olyan hulla másnap, mint ezután a forga-
tás után, de nagy élmény volt.

Névjegy: Baki Ádám 

Született: 19
78

Foglalkozása: 

fordítás+álom
beteljesítés 

(legyen az ze
neszerzés, 

írás, fi lm, él
etmód)

Hobbi: az élet

Kedvenc ez-az:
 nincsenek 

szeretem-nem 
szeretem dobo

-

zok. Általába
n kedvelem az

t, 

amiben lélek 
és értelem va

n.

Sport: MTB, sí
, sífutás, 

trekking, tai
-chi

Szeretett eszk
özök: Special-

ized Stumpjum
per, Panasoni

c 

HMC151, Canon
 7D, Yamaha E

X5

Most érdekel: 
ezotéria és 

tudomány össz
efonódása, 

kvantumfi zika

Cél: otthonra 
lelni

Web: www.every
7years.net

A világon jelenleg két kamera van, 
ami ilyen sebességû felvételre képes
HD minôségben.



22ajánló Ajánló

A tartalomból:
A kerékpár – újratöltve!

Interjú a hegyikerékpáros profi kkal

Cape Epic a megamaraton

A Bringás – heti e.magazin 4. száma április 1-jén, 
csütörtökön jelenik meg!

Elôfi zetés:
 
Elôfi zetés, ami elôször is NEM fi zetés, hanem teljesen INGYENES!
REGISZTRÁLJ a bringas.hu honlapon, és hétrôl hétre 
az e-mail fi ókodba érkezik a Bringás heti e.magazin! 
 






