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VÁR SZE GI ASZTRIK

Bi cik li, az én bi cik lim
Ke re sem a sza va kat, mint gye rek ko rom ban a for más ka vi cso kat, hogy ké pet rak jak 

em lé ke im mo za ik ja i ból.
Nagy ha la dást je len tett éle tem ben, ami kor a hin ta ló ról bi cik li re vál tot tam. Az el sõ 

bi cik li  iga zá ban vé ve tri cik li volt. Há rom éves kis fi ú nak há rom ke re kû járt, az zal moz-
gott biz ton sá go san a vi lág ban. El kí sé rõ em lék ma rad ez a tri cik li. Pon to san em lé ke zem 
az út vo nal ra és a ba rát sá gos rend õr re is, aki vel el sõ tu da tos önál ló so dá si kí sér le tem 
so rán út köz ben ta lál koz tam. Sop ron ban a Tûz to rony tö vé ben, az Elõkapuban áll szü lõ-
há zam. Va ló ban szü lõ ház, a há bo rú vég mos to ha kór há zi kö rül mé nyei re va ló te kin tet-
tel ott hon szü let het tem meg. Az el sõ évek ben csa lá dunk kö rül öle lõ sze re te tén túl egy 
Né met or szá got is meg járt hû sé ges pu li vi gyá zott rám. Paj tás volt a ne ve, iga zi paj tá som 
volt. Aki ne tán il le ték te le nül a szû kebb csa lá di kö rön kí vül rõl ér kez vén kö ze lí tett hoz-
zám, he ves tá ma dás sal, mor gás sal és egy bo ka- vagy felsõbbtestrész-harapással ta ní tot-
ta több il lem re. Eb bõl az tán sok gond tá madt. Idõn ként együtt ját szot tunk és en gem is 
fel lö kött. Mind ez per sze szi go rú an paj tá si és ba rá ti ala pon tör tént. So ha nem sér tõd tem 
meg, én is be le csim pasz kod tam fe ke te bon cá ba. A szü lõk még is úgy gon dol ták, hogy 
Paj tást Vár sze gi nagy szü le im õri ze té re, azok Ku ruc -dom bi ker tes há zá ba kell át he lyez-
ni. Egy adott pil la nat ban, ami kor nem fi gyel tek rám az zal a gond dal, ahogy szok tak, 
önál ló sí tot tam ma ga mat. Fe jem be vet tem, hogy a Vár sze gi nagy ma má hoz me gyek, meg 
Paj tás hoz. Ne ki vág tam a Vár ke rü let nek, za var ta la nul haj tot tam az Öt vös ut cán, csu pán a 
Ma gyar ut ca ke rek sar kán – mert a Seltenhofer harangöntõék há za le ka nya rí tott ívet és 
nem ut ca sar kot kép zett – ál lí tott meg a rend õr: ho vá mész, kis fiú? A vi lág leg ter mé sze te-
sebb hang ján vá la szol tam ne ki: Vár sze gi nagy ma mám hoz a Csá vai ut cá ba, és haj tot tam 
is to vább, õ pe dig nem tar tóz ta tott fel. Azt a meg le pe tést, amit nagy anyám nak, és azt az 
örö möt, ame lyet Paj tás ku tyánk nak okoz tam, már nem tu dom le ír ni, csak ben nem van. 
En nél már csak az a ször nyül kö dés volt na gyobb, ami kor édes anyám kis vár tat va meg ér-
ke zett és rám ta lált. A do log ban az volt az ér de kes, tud ta, hol kell ke res nie. Leg kö ze lebb 
bi cik li nél kül vesz tem el Bu da pes ten, így ön tu dat la nul is edzet tem édes anyá mat, hogy 
az élet le vá lás, örö kös bú csú zás. A tri cik li, majd a bi cik li va la mi kép pen éle tem vi szony-
la gos füg get len sé gét je len tet te és je len ti ma is.

Az igazi bi cik li Vár sze gi nagy pa pa „szen té lyé ben”, több cé lú mû he lyé ben, az ud va-
ri fás kam rá ban ké szült. Sze gé nyek vol tunk, de a gye rek nek bi cik li kel lett. Da ra bok ból 
ös  sze vá sá rolt, ös  sze sze relt ke rék pár volt ez. Se for má ja, se szép sé ge, de ami lé nye ges, 
mû kö dött, mert a nagy pa pa ki vá ló mes ter em ber volt. Élet ké pes sé ge ab ban is meg mu tat ko-
zott, hogy „or szá gos” ke rék pár tú rá ra in dul tunk nagy pa pá val: Gyõ rig, Kismegyerig, sõt a 
ko má ro mi Du na-par tig ju tot tunk ve le, on nan az tán vo nat ra tet tük a bi cik li ket ma gunk kal 
együtt és bol do gan ér kez tünk ha za Sop ron ba. Így kö zel öt na pig tar tott ez a bel sõ leg több-
he tes ke rék pár tú rá nak meg élt kis bi cik li zés. Nagy pa pa ek kor már azért nem volt „mai 
gye rek”, an  nyi le he tett, mint most jó ma gam, hat van egy esz ten dõs. Ma is cso dá lom vál lal-
ko zó ked vét és bá tor sá gát, de hát min dent a kisunokának – volt a szán dé ka.

Ez zel a bi cik li vel ak ro ba ta -mu tat vá nyok ra is ké pes vol tam. Ál ta lá nos is ko lám a 
Sztá lin té ren,  az egy ko ri Evan gé li kus Te o ló gia és Ta ní tó kép zõ épü le té ben volt. Nagy 
él ve zet tel haj tot tam fel – ak kor még le he tett – a szép sár ga  kö vû klin ker tég lán a fõ ka pu-
hoz, on nan pe dig az ol dal lép csõn szök dé csel ve, ug rat va fok ról fok ra ér kez tem vis  sza a 
tér re. Ak kor ta lán még cir ku szi mu tat vá nyos nak is in dul hat tam vol na. Na gyon tet szett a 
do log, él vez tem moz gé kony sá go mat és ügyes sé ge met.

Az iga zi, a szép és új bi cik li gim na zis ta ko rom, pon to sab ban a jó tanulás ho za dé ka 
volt. Ez zel már sza lon- és ver seny ké pes vol tam az osz tály tár sak kö ré ben is. Osz tá lyunk 
benn szü löt tek bõl (tõs gyö ke res sop ro ni ak) és be já rók ból állt. Na pi rend sze res ség gel, a 
dél utá ni ta nu lást röp ke egy órá ra meg sza kít va egy adott idõ ben és he lyen ta lál koz tunk, 
majd kis cso port ba ös  sze ve rõd ve ke re kez tük kör be Sop ron, a bel vá ros ut cá it. Ez ak kor 
di vat volt a kis vá ros ban. Fabó Ka resz bi cik li jé vel egy al ka lom mal meg elõz te Hammer 
ta nár urat, amint az új Tra bant já val haj tott, és en nek élet ve szé lyes ta nul má nyi kö vet kez-
mé nyei let tek. Így mond ták ak ko ron a sop ro ni rossz nyel vek.

A szer ze tes élet kü szö bén több min den rõl le kel lett mon da nom. Az egyik hús ba vá gó 
volt. Ott hon kel lett hagy nom ke rék pá ro mat. Az tán ha ma ro san itt is lett egy a kö zös ség-
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nek, hogy a kör nyé ken ke re kez ni, spor tol ni tud junk. A sor ka to na ság mi nõ sé gi vál to zást 
ho zott, mo tor- és au tó ve ze tést ta nul tam. A ré gi vir tus azért von zott. Egy rö vi debb sza-
bad ság al kal má val Gyõr bõl ke rék pá ron jöt tem Pan non hal má ra és vis  sza, so kan õrült nek 
tar tot tak, én meg bol dog vol tam.

Rö vid sop ro ni va ká ci ó im ra ma gam mal vit tem ke rék pá ro mat és es te nosz tal gia tú rá kat 
tet tem a vá ros ban és a vá ros kör nyé kén. Re mek le he tõ ség volt a ta lál ko zá sok ra. Egyik 
es te egy ut ca sar kon tisz te let re  mél tó pa pi tár sa ság ba fu tot tam. Egyi kük ke dé lye sen rám 
ki ál tott: gye re csak kö ze lebb, püs pö köt még úgy se lát tam rö vid nad rág ban ke rék pá roz ni. 
A ke rék pár idõ le ge sen fel szá mol ta az egy há zi-tár sa dal mi rang kü lönb sé ge ket is. Nem ze-
dé kem nek, de azt hi szem, hogy az elõt tem lé võk nek ter mé sze tes a ke rék pár. An nak a 
nem ze dék nek va gyok tag ja, aki nem di vat ból, ha nem a vi lág leg ter mé sze te sebb mód ján 
ke rék pá ro zik, úszik, ve zet au tót, sõt ka masz ko ra óta far mer nad rá got hord, és nem nép-
sze rû ség bõl, mint azt so kan gon dol ják.

Mos ta ni út ja im ál do za tul es nek a mél tó ság nak és a te he tõs ség nek. Nem pusz tán port ré-
film ked vé ért ke rék pá ro zok, egész ség õr zés cél já ból ma is öröm mel bi cik li zem Pan non hal-
ma kör nyé kén, in kább a la po son, a domb ra már to lom. A ke rék pá ro zá sok nak is meg van 
a ve szé lye. A mi nap egyik kör nyék be li pol gár mes ter fü lest ka pott, hogy át ha la dok te rü le-
tü kön, és már a fa lu kö ze pé tõl „dísz kí sé re tet adott” a köz sé get jel zõ túl só táb lá ig. Per sze 
ezt a ta lál ko zást ar ra is fel hasz nál ta, hogy kül föl di ven dé ge it az apát ság ba pro te zsál ja, 
ma gya rán míg fel ség te rü le tén át ha lad tam, ele gán san meg zsa rolt. Az óta nem, vagy csak 
rit kán me gyek ar ra. Új utat kell ke res nem sza bad sá gom ér de ké ben, mert a bi cik li gyor sa-
sá gom, füg get len sé gem, em ber kö zel sé gem esz kö ze, idõn ként pe dig a me ne kü lé sé.
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