
URKIKUNTZAK

aur egun kaleetan zein
bizikleta-lehiaketetan
ikusten dugun bizikletak
duela berrehun urte

eman zituen lehen urratsak. Egia
esan, guk ez genioke inola ere bizi-
kleta izena jarriko tramankulu hari,
baina lehenengo saiakera hura
hasiera besterik ez zen izan. 
Sivrac frantsesak jostailuzko zaldi-
txo bati bota zion begirada; hau-
rrak kulunkatzeko erabiltzen zen
egurrezko zaldia eta jostailuari
gurpilak jartzea otu zitzaion fran-
tsesari. Gurpilak jarri zizkion bai,
baina tramankuluak ez zuen orain-
dik pedalik. Beraz, erremedio ba-
karra zalditxoaren gainean eseri
eta lehenengo oin batekin eta gero
bestearekin lurrari bultzatzea zen,
aurreraka zein atzeraka joateko.
Jostailuzko zaldia bizikleta bihur-
tzeko ahalegin horiek XVIII. men-
dearen amaieran, 1790. urte ingu-
ruan, egin zituen frantziarrak eta
hurrengo ia hogeita hamar urtetan
zalditxoak ez zuen aurrerapausorik
eman. 
1816an, alemaniar batek, Drais
von Sauerbronn baroiak, eserlekua
eta eskulekua jarri zizkion zaldiari.
Zalditxoa oinekin bultzaka ibiltze-
ko oso deserosoa zen eta traman-
kuluaren gainean esertzen zenari
eserlekuak eta eskulekuak mesede
handia egin zioten. Poliki-poliki
osotzen ari zen ibilgailuari “draisia-
na” izena jarri zioten, asmatzailea-
ren ohorez.

Pedalei eraginez

Eserlekuak eta eskulekuak traman-
kulua hobetu zuten; hala ere, oine-
kin bultzatzea neketsua zen non-
bait eta pedalak jarri zizkioten.
Pierre eta Ernest Michaux frantzia-
rrek asmatu zituzten pedalak eta
1860. urtetik aurrera, oinak peda-
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Onintza Irureta Azkune*

Kalean eguraldiari eta autoei aurre eginez txirrindulariek
darabilten bi gurpileko ibilgailua bizikleta da. Indurainek

orduko errekorra ezartzeko erabili zuen bizikletak,
“ezpata” deiturikoak, itxura oso berezia zuen arren,

bizikleta zen. Eta eginkizun bat ala bestea izan bizikleta
guztiek ezaugarri berberak dituzte: bi gurpil eta katea

bati akoplatuta dagoen pedal-sistema. 

GBizikleta

Indurainek orduko errekorra ezartzeko erabili
zuen “ezpata” bizikletaren eskulekuak ez du
bizikleta arruntarenaren antzik.
Lasterketa-motaren arabera, bizikletaren itxura
asko alda daiteke. 
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letan jartzen ziren bultzaka ibili
beharrik gabe. Geratzeko soilik
bota behar zen oina lurrera, orain-
dik balazta-sistemarik ez baitzen
asmatu. Frantziarrek aurkikuntza
garrantzitsua Parisko Munduko
Erakusketan aurkeztu zuten
1867an eta arrakasta handia lortu
zuen, gainera.  
Lortutako arrakastari esker bizi-
kloa deitutako ibilgailua Europa
osoan eman zen ezagutzera. No-
bedadeak liluratuta, belodromoe-
tan eta pista egokituetan bizikletan
ibiltzen hasi zen jendea. Kaleetan,
aldiz, ez zen bizikletarik inondik
inora ikusten. Ibilgailua gero eta
erosoagoa bazen ere, gurpilak
zurezkoak edo altzairuzkoak ziren
eta kale lokaztu eta zulatuetan bizi-
kletaz ibiltzea abentura hutsa zen.
Pistarik leunenean ibiltzea ordea,
kaleetan ibiltzea bezain zaila gerta-
tu zen. 
Michaux anaiek pedalak aurreko
gurpilaren ardatzari lotu zizkioten
eta bizikletan ondo ibiltzeko aurre-
ko gurpilaren diametroa handitu
egin behar izan zuten. Gurpil ba-
tzuen diametroak metro eta erdi-
koak izatera ere heldu ziren.
Horrela, gurpilaren diametro han-
diagatik bizikloek bi metroko altue-
ra izan zezaketen. Bi gurpilak neurri
desberdinekoak zirenez, aurreko
gurpila bere norabidean manten-
tzea ez zen batere erraza eta
ezker-eskubi kontrolik gabe mugi-
tzen zen. Gainera, oraindik balazta-
-sistemarik ez zen asmatu eta gera-
tzeko jauzi egin behar zuen txirrin-
dulariak. Batek baino gehiagok
hartu zuen zartada bi metroko
altueratik lurrera jauzita, bai bizikle-
tatik jaisterakoan eta baita, oreka
galduta ere. Arriskuak arrisku, Pa-
risko Erakusketan bizikloak izanda-
ko arrakasta ikusita, Erresuma
Batuan eta Frantzian bizikleta-lehia-
ketak antolatzen hasi ziren.

Lehenengo bizikleta

XVIII. mendearen bukaeran eman
zituen bizikletak lehen urratsak eta

ahalegin askoren ondoren, esan
daiteke 1880an sortu zela gaur
egungo bizikleta. Ordura artekoak
hurbilketak besterik ez ziren izan.
Harry Lawson hartu ohi da bizikle-
taren sortzaile gisa. Lawsonek
katea jarri zion atzeko gurpilari.
Gezurra badirudi ere, ordura arte-
ko tramankuluek ez zuten katea-
rik. Katea ez zen izan, ordea, lehen
bizikletaren berrikuntza bakarra.
Lawsonen bizikletak koadroa ere
bazuen eta koadroaren bitartez, bi
gurpilak, eserlekua, pedalak eta
eskulekua sostengatzen ziren. Hala

ere, aurreko gurpila atzekoa baino
handiagoa zen oraindik. Bost urte
itxaron behar izan ziren bizikletari
neurri bereko gurpilak ikusteko. Bi
gurpilak neurri berekoak izanik,
oreka-arazoak amaitu ziren eta
bizikleta geratzeko ez zegoen bi
metroko jauzia egin beharrik. 
Katea, koadroa eta gainontzeko
osagai guztiak bazituen ere, bizikle-
ta ez zen behar bezain egokia.
Beste asko bezala, Dunlop irlanda-
rra ere ohartu zen bizikletaren
akatsik handienaz: gurpilak zurez-
koak, altzairuzkoak edo gomazko
eraztun batez inguratuak ziren.
Material horiek oso txarrak ziren
gurpilentzat eta bizikletan ibiltzea
oso zaila egiten zen. Dunlop irlan-
darrak gomazko gurpilak egin
zituen 1890ean eta semearen bizi-
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kletarekin egin zuen lehen froga.
Hobekuntza handia izan zen eta
horren lekuko da sei urte geroago
Atenasko Joko Olinpikoetan joka-
tu zen bizikleta-txapelketa. 
Mende bat igaro da orduz geroztik
eta bizikletak ehun urte horietan
asko hobetzeko astia izan du. Gaur
egun bizikleta gainean ibiltzea lan-
bide bihurtu da zenbaitentzat.
Gehienek aldiz, kirola egiteko era-
biltzen dute bizikleta eta kaleetako
poluzioari aurre egiteko asmoz,
garraio ekologiko ere bihurtu da
hiri handietan. Erabilera bat ala

bestea izan, bizikletak merkatu
zabala aurkitu du eta berrikuntzak
bata bestearen atzetik datoz.
Bizikletak oso arinak dira, baina
era berean sendoak. Aldagailu-sis-
tema ere gero eta konplexuagoa
da eta gurpilen haguna zein erra-
dioak gero eta bitxiagoak. Bizi-
kletak jasan dituen aldaketez jabe-
tzeko Indurainek orduko erreko-
rra hausteko erabili zuen bizikleta
ikusi besterik ez dago.

* ZETIAZ - Elhuyar

B I Z I K L E T A

Oso deserosoak ziren bizikloak,
baina inork ez zuen probatu gabe
utzi nahi.


