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JOHN FORESTER1

A ke rék pá ro zás az iro da lom tük ré ben
A re gény iro da lom fõ leg az zal fog lal ko zik, mit tesz nek 

az em be rek, és köz ben mi lyen ér zés töl ti el õket. Nagy-
sze rû egye te mes té mák van nak ad va: fej lõ dés, sze re lem, 
gyer mek ne ve lés, öreg kor és ha lál. Az egye te mes té mák 
kö zött ha tal mas re gé nyek szól nak az élet szin te min den 
rész le té rõl: há bo rú, gyó gyí tás, ige hir de tés, ta ní tás, po li ti-
ka, ügy vé di gya kor lat, üz le ti élet, sport- és at lé ti kai ver se-
nyek, a kör nye zet meg hó dí tá sa vagy le igá zá sa. Az uta zás 
min den mód ja gaz dag ih let for rás, kezd ve az zal, amit el sõ 
re gé nyünk nek ne vez nek: Ho mé rosz tól az Odüs  sze ia. Ten-
ge ri uta zás, fo lya mi ha jó zás, gya log lás, uta zás lo von és 
sze ké ren, vas úton, au tó val és re pü lõ vel; mind ezek is mert 
írók ér de kes re gé nye it ih let ték. Hol a ke rék pár eb ben a 
ha gyo mány ban?

Vi tat ha tó, men  nyi re pon to san tük rö zi az iro da lom az 
éle tet; az azon ban vi tat ha tat lan, hogy az iro da lom meg-
mu tat ja az író nak és az ol va só i nak az élet kü lön fé le moz-
za na ta i hoz fû zõ dõ ér zé se it. Ta lán nem az iro da lom ból 
is mer jük meg a ke rék pá ro zást, vi szont azt ta nul má nyoz-
va, ho gyan buk kan fel a ke rék pá ro zás az iro da lom ban, 
meg is mer het jük, mit tud nak az em be rek a ke rék pá ro zás-
ról, és ho gyan érez nek irán ta. Ter mé sze te sen a ke rék pá ro-
zás csak 110 éve kez dõ dött, vi szont a vas út és a gõz ha jó 
is alig ko ráb ban je lent ke zett, míg az au tó zás és a re pü lés 
va la mi vel ké sõbb je lent meg. Ez az év szá zad re gé nyek 
ára da tát ér te meg, kö zü lük so kat ezek a te vé keny sé gek 
ih let tek. A ke rék pá ro zás még is rit kán je le nik meg a pró za-
iro da lom ban, és ke vés ki vé tel tõl el te kint ve, na gyobb sze-
re pet csak ke vés bé je len tõs szer zõk ki sebb mû ve i ben kap. 
Csak egy ke rék pá ros re gényt is me rek egy je len tõ sebb 
szer zõ tõl, a leg több em ber elõtt is me ret len re gény, mint 
szá mos mai ra jon gó ja elõtt is, és mél tán fe le dett, mint 
hir te len kész férc mû. Ezenkí vül csak egy má sik re gényt 
is me rek, amely pon to san áb rá zol ja a ke rék pá ro zást, és bár 
alig húsz éve je lent meg, nem aka dok meg vá sá rol ha tó pél-
dány ra. Ta lán csak na gyon ke ve sen ol vas ták. (1996-ban 
új ra meg je lent.)

Mi ért kon cent rál jon ez az át te kin tés a re gény iro da lom-
ra, ami kor olyan sok nem re gény iro dal mi pél da is lé te zik 
a vi lág kö rü li ke rék pá ro zás ról szó ló be szá mo lók tól kezd-
ve a ke rék pá ro zás nak a vá ro si köz le ke dés ben be töl tött sze-
re pe ta nul má nyo zá sá ig? A vá lasz az, hogy kö zü lük ke vés 
szól a ke rék pá ro zás ról, vagy a tár sa da lom nak a ke rék pá-
ro zás ról al ko tott vé le mé nyé rõl. A ke rék pá ros úti köny vek 
ál ta lá ban ide gen he lye ken meg esett tör té ne tek rõl szól nak, 
és ke ve set be szél nek a ke rék pá ro zás ról, rész ben azért, 
mert a leg töb bet olya nok ír ják, akik nek alig van ke rék pá-
ros vagy írói múlt juk. Jel lem zõ pél da ként Bar ba ra Savage 
a Trip to Nowhere (Ki rán du lás se ho vá, 1986) cí mû mun-
ká ja egy olyan ár tat lan pár ról szól, akik úgy vág nak ne ki 
a vi lág kö rü li ke rék pár tú rá nak, hogy egy ál ta lán nincs 
ke rék pá ros ta pasz ta la tuk, még csak egy rö vid pró ba utat 

sem tet tek, hogy tesz tel ték vol na a fel sze re lé sü ket. Ez alól 
a sza bály alól csak azok a ke rék pá ros saj tó ban meg je le nõ 
ke rék pá ros cik kek a ki vé te lek, ame lye ket ke rék pá ros ok 
ír nak ke rék pá ros ok nak, és ezért ál ta lá ban pon to sak, 
szak sze rû ek, és iro dal mi lag igény te le nek. John F. Scott 
mun ká ja ezen a vo na lon más: bri li áns pró za, amely nem 
a ke rék pá ros uta zást ír ja le, ha nem a ki hí vó an (ha fo gal-
maz ha tok így) el ra ga dó te re pen tör té nõ ke rék pá ro zás ról 
ma gá ról ír. „Ahogy kap tatsz, fel tá rul a Ken nedy Meadow 
és a Leavitt Peak tömb jé nek ké pe: most nézz fel a bal fal-
ra! Vedd ész re fenn a hi he tet len utat, vak me rõ kap ta tó, és 
ess két ség be!” Ez a ke rék pá ro zás, ahogy mi is mer jük, de 
ahogy a tár sa da lom nem fog ja fel.

Egy má sik mû faj az iro dal mi ke rék pá ros re mi nisz cen-
cia, amely ben jól is mert szer zõk em lé kez nek ke rék pá ros 
él mé nye ik re. A va rázs a szer zõ stí lu sá ban vagy hír ne vé-
ben rej lik, sem mint ke rék pá ros is me re te i ben. Simone de 
Beauvoir, Jean-Paul Sartre tár sa sá gá ban meg tett ki rán-
du lá sá ról ír va, be szá mol egy jel lem zõ ke rék pá ros bal-
eset rõl: egy lej tõn túl gyor san eresz ke dik alá, ta lál ko zik 
egy a hegy re fel fe lé haj tó ke rék pá ros sal, a rossz ol dal ra 
hú zó dik (bal ra a jobb he lyett), és azt ve szi ész re, hogy 
nincs elég hely. Le kell tér nie az út ról, be ve ri az ar cát, és 
ki tö rik egy fo ga, és fel sem fog ja, hogy bu ta hi bát kö ve-
tett el. William Saroyan, a The Bicycle Rider in Beverly 
Hills (A Beverly Hills-i ke rék pá ros) cí mû mun ká ban egy 
be kez dés ere jé ig ar ról ír, hogy olyan ke mé nyen szo kott 
haj ta ni, hogy az gyak ran ve ze tett a lánc sza ka dá sá hoz, a 
kül lõk ki la zu lá sá hoz, va la mint a kor mány és a kor mány-
szár gör bü lé sé hez, majd a kö vet ke zõ be kez dés ben el lent-
mond ma gá nak a ke rék pár ját jel le mez ve, hogy az „szi kár, 
ke mény, erõs, gyors, és hasz ná lat ra ter mett”. Iga zá ból ti pi-
kus ame ri kai srác volt, nem is mer te sem a ke rék párt, sem 
a ke rék pá ro zást, ti pi kus ame ri kai já ték ke rék párt haj tott, 
amely rõl le fosz tot ta a ko ráb bi sal lan go kat, mint a sár há-
nyót és az ele mes du dát. Ariel Durant el hagy ta a fér jét, 
Willt, kö rül be lül 1915-ben el ke re ke zett Staten Islandrõl 
Con nec ti cut ba, ahol ki lyu kadt az egyik ke re ke, és fel 
kel lett ké redz ked nie elõ ször egy te her au tó ra, majd egy 
sze mély ko csi ra. Úgy lát szik, nem is mer te sem a de fekt ja-
ví tást, sem a szük sé ges szer szá mo kat. Egy eset ben ha zug-
ság ra buk ka nok. T. E. Lawrence (az ará bi ai) az zal di cse-
ke dett, hogy volt ne ki egy kü lön le ges, nagy át té te lû, az 
ox for di Morris ál tal ren de lés re gyár tott ke rék pár ja, amely-
 lyel gyor san nagy tá vol sá go kat te kert le a he gyes fran cia 
vi dé ke ken. Nos, Morris ad dig ra rég az õt gaz dag gá te võ 
au tó kat gyár tot ta, nem nagy ügy egy ki sebb fo gas ke re ket 
sze rel ni az ak ko ri ti pi ku san örök haj tó ke rék pár ra, vi szont 
a ke re ke zé sek nem kap tak iga zo lást. Ez a tör té net csak a 
szo ká sos Lawrence-féle kér ke dés.

A ke rék pá ros köz le ke dés rõl szó ló ko moly mun kák 
több sé ge pro pa gan da, amely in kább szól a szer zõk vá gya-

1  John Forester a ke rék pá ros köz le ke dés mér nö ke, mû sza ki ta nács adó, szak ér tõ és ok ta tó, szak te rü le te fel öle li a ke rék pá ro zás, az or szág úti és ke rék-
pár úti köz le ke dé si sza bá lyo kat. Az itt kö zölt for dí tás ere de ti je – Cycling as Viewed in Literature – 1989-ben ké szült.
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i ról vagy elõ í té le te i rõl, sem mint a ke rék pá ro zás ról, ahogy 
a leg töb ben lát ják azt. Míg a szer zõk az au tó zás el le ni 
gyógy mód gya nánt zen gik a ke rék pá ro zás di csé re tét, alig 
fog lal koz nak a ke rék pá ro zás sal ön ma gá ért. Ha még is, 
ak kor a ke rék pá ro zás ve szé lye it ecse te lik az au tósfor ga-
lom kö ze pet te, még pe dig úgy, hogy az de rül ki, nem is 
is me rik ma gát a ke rék pá ro zást. Ami a ke rék pá ro zást il le ti, 
bi zo nyos ér te lem ben a re gény iro da lom job ban tük rö zi a 
tár sa da lom vé le mé nyét, mint a ra jon gók be szá mo lói, még 
ha tu do má nyos óva tos ság mér sék li is õket.

Hasz nos és pon tos be szá mo lók szól nak a ke rék pá ro zás 
kez de te i rõl. And rew Ritchie King of the Road (Az út ki rá-
lya, Ten Speed Press, 1975) cí mû írá sa cso dá la tos be szá-
mo ló a ke rék pár fel ta lá lá sá ról. Archibald Sharp Bicycles 
and Tricycles (Bi cik lik és tri cik lik, Longmans, Green, 
Lon don, 1896, rep rint M. I. T. Press 1977) cí mû köny ve 
még min dig a leg át fo góbb mér nö ki elem zés a ke rék pár 
tu do má nyá ról és mû sza ki jel lem zõ i rõl, és en nek gé pé sze-
ti ré szét még csak mos ta ná ban ha lad ták meg. Robert A. 
Smith A Social History of the Bicycle (A ke rék pár tár sa-
da lom tör té ne te, McGraw-Hill, 1972) cí mû köny ve pon to-
san a cím tar tal má ról szól 1900-ig be zá ró lag, és fu tó la gos 
fe je ze tek vá zol nak min den kö vet ke zõ évet. Az imén ti 
köny vek fó ku szá ba esõ idõ szak ok ból ki tû nik, nem tár ják 
fel a mai vé le mé nye ket. William Oakley Winged Wheel 
(Szár nyas ke rék) cí mû köny ve a Bri tish Cyclists’ Touring 
Club (a brit ke rék pá ros tú ra klub) kö rül te kin tõ en meg írt 
tör té ne te 1878-tól 1977-ig, amely bõl ki ol vas ha tó va la mi-
fé le brit köz vé le ke dés az adott kor ból, de egy ál ta lán nem 
tar tal maz za az ame ri kai vé le ke dést.

Szív fáj dí tó ke rék pá ros tö re dé kek for dul nak elõ az 
ön élet rajz ok ban. C. S. Forester az igé nyes, de csak har-
mad ran gú ma gán is ko lá ja (Dulwich Coll ege) ked velt 
ke rék pár ja i ról be szél az 1917 kö rü li idõk bõl (Long Before 
Forty, Jó val negy ven elõtt, 1931.). Õ volt az egyet len fiú, 
aki egy kön  nyû ke rék pár ral ér ke zett az is ko lá ba, míg azon 
ke ve sek, akik nek volt ilyen szer ke ze te, ott hon el dug va tar-
tot ták, mert az is ko lá sok di vat ja az eset le nül ma ga sí tott 
sport ke rék pár volt. Azt ír ja 1930-ban, hogy nem ér ti az 
okát, de a kö vet ke zõ be kez dés ben a fi úk au tó szno biz-
mu sát em lí ti, mi sze rint az a fiú, aki nek a szü lei Rolls 
Royce-ot vagy Daimlert ve zet nek, fö lény ben van az zal 
szem ben, aki nek a szü lei csak For dot ve zet nek (jobb au tó 
nél kül len ni, mint be is mer ni egy For dot). Az ok ugyan az, 
de ta lán nem is mer te fel, mert csak évek kel az ön élet raj za 
meg írá sa után en ged he tett meg ma gá nak egy au tót. (Is me-
rem ezt, hi szen az apám volt.) A sport ke rék párt haj tó fiú 
val lo má sa ar ról szólt, hogy sze ret ke rék pá roz ni, mert a 
csa lád ja nem en ged he tett meg ma gá nak egy au tót. Az 
eset len sport ke rék pár azt je lez te, hogy a ke rék pá ros csak 
rö vid, kör nyék be li ki rán du lá sok ra hasz nál ta a ke rék pár-
ját, nem pe dig iga zi köz le ke dés re. A Bugles and a Tiger 
(Kür tök és tig ris) cí mû re gé nyé ben John Masters, akit a 
Bhowani Junction (Bhowani cso mó pont) tett is mer teb bé, 
ha son ló mó don ír ja le az 1930-as évek ben a brit-in di ai 
tisz tek ál tal hasz nált ke rék pá ro kat.

Így te hát a re gény iro da lom tük rén ke resz tül kell meg-
ér te nünk a tár sa da lom nak a ke rék pá ro zás ról al ko tott 
ké pét. Még itt is pro pa gan da van. Ami kor James A. Starr 
fel tér ké pez te a ke rék pá ro zást az iro da lom te rü le tén a The 
Noiseless Te nor: The Bicycle in Literature (A zaj ta lan 

alak: a ke rék pár az iro da lom ban, Cornwall Books, New 
York, 1982) cí mû köny vé ben, azt gon dol ta, hogy „vá lo-
ga tá sa di csõ í tõ éne kek bõl áll, egy sze rû ek bõl, ma gasz-
to sak ból, de mind egyik a ke rék pár di csé re tét énekli”. 
Mind egyik? Ho gyan is mu tat ja be a ke rék pá ro zást az 
iro da lom?

A ke rék pá ro zás az iro da lom ban ter mé sze te sen két rész-
re vá lik: ami ket én a nagy sze rû esz ten dõk nek ne ve zek, 
és min den más utá na. A leg job bat a vé gé re tar to ga tom, 
ami kor a nagy sze rû esz ten dõ ket tár gya lom; most a ke rék-
pá ro zás mo dern lá tás mód já nak jött el az ide je. He ming-
way sze ret te néz ni a pá lya ver se nye ket, és fo ga dá so kat is 
kö tött, és elég gé el sa já tí tot ta a zsar gont, hogy va ló ság hû-
en ad ja vis  sza a sza kasz ver seny zõk ét ter mi vi sel ke dé sét. 
(The Sun Also Rises; A nap is fel kel [má sik cí me: Fi es ta; 
más ma gyar for dí tás cím: Kü lö nös tár sa ság].) Ugyan ak kor 
an  nyi ra ke ve set tu dott a ke rék pá ro zás ról, hogy ami kor 
le írt egy pá lya ver seny zõt, amint le száll a ke rék pár já ról 
egy or szág úti edzé sen, érez te ti ve le a ka vi cso kat vé kony-
tal pú ci põ jén ke resz tül. Azok ban a na pok ban, mint az én 
idõm ben is, min den or szág úti ke rék pá ros kavicshatlan, 
ke mény tal pú, va salt bõrstoplis ci põt vi selt.

Más írók mû vé ben sok tör té net szól ar ról, hogy a sze-
rep lõk ke rék pá roz nak, mert ezek nek a sze rep lõk nek ez 
a ter mé sze tes. A brit vi dé ki rend õrök és fa lu si pos tá sok 
gyak ran ke rék pá ron ró ják út ju kat még az 1930-as évek-
ben is, az ala csony fi ze té sû em be rek pe dig az 1950-es éve-
kig jár tak mun ká ba ke rék pár ral, ezért így je len nek meg a 
sze rep lõk a kor szak de tek tív re gé nye i ben. A ke rék pá ro zás 
azon ban csak a sze rep lõk moz ga tá sá nak egyik mód ja, 
hogy a kí vánt hely re jus sa nak, és ke vés ki vé tel tõl el te-
kint ve nem ír ják le a ke rék párt úgy, ahogy más sze rep lõk 
au tó ját vagy au tó zá sát mu tat ják be. Tu dok egy ki vé tel rõl. 
Dorothy Sayers Five Red Herrings (Öt ma nõ ver) cí mû 
re gé nyé ben a rej tély meg ol dá sá nak kul csa a gya nú sí tott 
pon tos uta zá si rend jé nek meg ha tá ro zá sa, aki úgy száll fel 
ar ra a vo nat ra, amely a hely színt a bûn tény elõtt hagy ta 
el, hogy vá rat la nul ke rék pá ron át vág a vi dé ken ar ra az 
ál lo más ra, ahol a vo nat ké sõbb áll meg. Va ló ban, egy 
erõs ke rék pá ros meg te het te az utat, amit Dorothy Sayers 
elõ írt ne ki.

Az utób bi évek ben egy újabb ki vé tel je lent meg. A 
Condominium (Kö zös la kás) cí mû re gé nyé ben John 
MacDonald va ló ság hû en ír ja le a szá zad ke rék pá ro zá sát. 
Mi vel azon ban a re gény té má ja ér dek te len, a ke rék pá ro zás-
ra csak négy ol dal fut ja a mint egy öt száz ból. A het ven egy 
éves ke rék pá ros tud ja, mi lyen se bes ség gel ja vít hat ja meg 
ko ráb bi egyé ni leg jobb ját, tud ja, mi lyen ütem a leg jobb 
ne ki, ho gyan ál lít sa be a láb akasz tót, és ho gyan moz gas sa 
a ke zét a kor má nyon, hogy el ke rül je a fáj dal mat. Még azt 
is tud ja, ho gyan hagy ja el a pi he nõ meg ál lót anél kül, hogy 
ma gá ra von ná azok fi gyel mét, akik rá akar ná nak ta pad ni. 
A töb bi ke rék pá ros faj tá ját min den ki is me ri, a fáj da lom 
és a ne héz ség is me rõs. MacDonald le írá sa a ke rék pár ról 
ért he tõ en pon tos; ugyan „el sõ haj tó ke rék” sze re pel el sõ 
se bes ség vál tó he lyett, de a töb bi he lyes. De hát mi lyen 
em ber is ez a nyu gal ma zott pro fes  szor, az ös  sze ha son lí tó 
val lás tu do mány ta ná ra, ez a mo dern ke rék pá ros? Ci ni kus 
ko ráb bi hi va tá sá val kap cso lat ban. Ezt az új és jobb ke rék-
pár ját úgy sze rez te, hogy meg zsa rol ta azt az al ko ho lis ta 
ve ze tõt, aki be le haj tott a ré gi ke rék pár já ba, ahol az a fal-
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nak tá maszt va par kolt. A fe le sé gé nek azt mond ta, hogy 
„si pí to zó, tán tor gó vén as  szony”, aki nek az agya halk rém-
mé vál to zott. A re gény ben ké sõbb va la ki más la ká sá ban 
vár ja ki a hur ri kán vé gét, mi köz ben a ven dég lá tó ja nap pa-
li já nak szõ nye gén sze re li szét és tisz tít ja meg a ke rék pár ja 
al kat ré sze it. Fe let tébb kel le met len em ber, és kel le met len-
sé ge ke rék pár já ban össz pon to sul.

A nagy sze rû esz ten dõk iro dal ma sok kal kü lönb, mert 
az ak ko ri szer zõk is mer ték a ke rék pá ro zást. Az iro da lom-
ban meg je le nõ ke rék pá ro zás nagy sze rû esz ten dei alatt 
én az 1890 és 1910 kö zöt ti éve ket ér tem, leg in kább az 
1895-tõl 1900-ig ter je dõ éve ket, ahogy a je len tõ sebb szer-
zõk áb rá zol ják, akik ak ko ri ban ke rék pá roz tak, és vagy 
ak kor ír tak, vagy ké sõbb ar ról a kor ról. Mark Twain 
elõ fu tár volt, hi szen a ma gas ke re kû bi cik lik ko rá ban 
ko mi ku san írt ar ról, ho gyan ta nul nak ke rék pá roz ni, és 
ké sõbb ke rék pá ros lo va gok re gi ment jét je le ní tet te meg 
az A Con nec ti cut Yankee in King Arthur’s Court (Egy 
jen ki Ar túr ki rály ud va rá ban) cí mû re gé nyé ben. Utá na 
egy sor író kö vet ke zett H. G. Wells ide jé tõl kezd ve D. 
H. Law rence-ig, akik azért ír tak a ke rék pá ro zás ról, mert 
õk ma guk is ke rék pá roz tak. Somerset Maugham sze rep-
lõi a Cakes and Ale (Sör és pe rec) cí mû re gény ben Dél-
Ang lia pom pás tá ja in ke rék pá roz nak, mert Maugham 
fi a tal em ber ként más fi a tal szer zõk kel együtt ott ke rék pá-
ro zott, ami kor a ke rék pá r volt a leg jobb köz le ke dé si esz-
köz. Ti zen öt év vel ké sõbb D. H. Lawrence má sa a Sons 
and Lovers (Szü lõk és sze re tõk) cí mû re gé nyé ben azért 
ke rék pá ro zott, mert ez il lett mun kás osz tály be li hely ze té-
hez, és mert Lawrence egy bá nyász fia volt, aki ke rék-
pár ral köz le ke dett. A ke rék pá ro zás nem ka pott na gyobb 
sze re pet egyik mû ben sem ezek kö zül, de a ke rék pá ro zás 
ter mé sze te sen és va ló ság hû en je le nik meg ben nük, sok 
min den ben ugyan úgy, ahogy az au tó zás je le nik meg a 
kor társ re gény iro da lom ban.

Kö vet kez nek a ke rék pá ro zás ról írt mû vek. Conan 
Doyle 1903-ban és 1904-ben két Sher lock Holmes-tör té-
ne tet írt ke rék pá ro zás sal kap cso la tos bûn ese tek rõl. A The 
Adventure of the Solitary Cyclist (A ma gá nyos ke rék pá ros) 
cí mû tör té net ben Holmes ügy fe le egész sé ges arc szí né bõl 
és a ci põ jén ta lál ha tó pe dál nyo mok ból ar ra kö vet kez tet, 
hogy a hölgy ke rék pá ros. Tény leg az, hi szen ne ve lõ nõ egy 
vi dé ki kas tély ban, és ke rék pár ral te szi meg az utat a he lyi 
vas út ál lo más és a kas tély kö zött oda-vis  sza, s köz ben egy 
má sik ke rék pá ros kö vet te, még pe dig egy ti tok za tos ke rék-
pá ros, aki nem csak egy fé lénk ud var ló. A bûn cse lek mény 
ki fej lõ dé se meg mu tat ja, hogy a fi a tal ne ve lõ nõ bá tor, 
mo dern nõ, akit leg alább rész ben fel sza ba dult tá tett, hogy 
tud ke rék pá roz ni. A The Adventure of the Priory School 
(Szö kés az in ter ná tus ból) cí mû tör té net ben a ta ní tó, aki 
gyer mek rab ló le het, vagy le en dõ sza ba dí tó, a re ket  tyé sen 
át megy el ke rék pá ron. Holmes kö ve ti a nyo ma it, meg kü-
lön böz te ti a ta ní tó Palmer tí pu sú, táv író ve ze tékkö teg -sze rû 
ke rék nyo mát egy má sik, a hát só ke re kén folt tal ja ví tott 
Dunlop tí pu sú ke rék nyom tól. A ta ní tó tes tét az õ ke rék pár-
já nak a nyo ma vé gé nél ta lál ják meg, ké sõbb pe dig Holmes 
a fol to zott Dunlop nyo mát Holdernesse her ce ge tit ká rá nak 
(és tör vény te len fi á nak) ke rék pár já ig kö ve ti, aki vad ré mü-
let tel te ker, hogy szem re há nyást te gyen a gyil kos nak. Mind-
két tör té net ben va ló ság hû a ke rék pá ro zás, ki vé ve, hogy 
Doyle egy je len tõ sebb hi bát kö vet el, ami kor Holmes ki je-

len ti, hogy meg mond ha tó, me lyik irány ba ha ladt egy ke rék-
pár, lát va, hogy a hát só ke rék nyo ma rá nyo mó dik az el sõ 
ke rék nyo má ra. Ez min dig így tör té nik, de nem árul ja el, 
me lyik irány ba ha ladt a ke rék pár. Doyle he lye seb ben tet te 
vol na, ha Holmes de tek tív vel meg vizs gál tat ja a csú szás nyo-
mo kat, ahol a ke rék pá ros csú szós te re pen haj tott ke resz tül. 
Holmes ter mé sze te sen pon to san ál la pí tot ta meg a nyom kö-
ve tés köz ben, hogy itt a ke rék pá ros áll va sprin telt, mert a 
hát só ke rék nyo ma se ké lyebb volt, mint ko ráb ban.

Jerome K. Jerome nép sze rû hu mo ris ta volt, aki nek a 
csó na kos re gé nye, Three men in a boat (Há rom em ber 
egy csó nak ban) ma is meg ne vet te ti az ol va sót. A foly-
ta tás, Three men on a bummel (Há rom em ber ke rék pá-
ron; ke rék pá ros ván dor tú rán), gya kor la ti lag a fe le dés be 
me rült, rész ben, mert a ke rék pá ro zás ke vés bé nép sze rû, 
mint a csó na ká zás, de még in kább azért, mert a hu mo ra 
nem olyan kön  nyed. Mi, ke rék pá ros ok még is ta lál ko zunk 
a sze rep lõ i vel. A kon tár ral, aki rá erõl te ti sze re lõtu do má-
nyát az em ber ke rék pár já ra. A ke rék pár ros  szabb ál la pot-
ba ke rül, mint elõt te volt. A sze re lõ is, mert a ke rék pár 
elég bá tor, hogy vis  sza vág jon. Ami kor egy má sik sze rep-
lõ azt mond ja, hogy a ke rék pár ja kis sé le me re ve dett ebéd 
után, tud juk, mi re gon dol. Ami kor azon ban egy tan de me-
zõ férj ebéd után el ké pesz tõ gyor sa ság gal tesz meg öt ki lo-
mé tert, és csak ak kor ve szi ész re, hogy ez azért tör tént, 
mert el hagy ta a fe le sé gét, rá jö vünk, hogy Jerome so ha 
nem tan de me zett. Ami kor pe dig a kér dé ses hölgy lát ja a 
fér jét egy hegy re kap tat ni, majd lát ja õt a má sik (nor mál 
kö rül mé nyek kö ze pet te lát ha tat lan) ol da lon le eresz ked ni, 
a hi tet len ke dés kész sé ges fel füg gesz té se szer te fosz lik. 
Ez zel a hu mo ros túl zás sal együtt azon ban Jerome sze rep-
lõi még is tisz te let tel ke ze lik a ke rék párt, mint egy min den-
na pi köz le ke dé si esz közt, amely nek a hasz ná la ta tel je sen 
meg szo kott.

Nem így Alfred Jarry fan tasz ti kus, fe ke te hu mor ral telt 
mû vei. Ná la Jé zus ke rék pá ro zik ver seny szer ve zés ben egy 
ré gi mó di ke reszt vá zas bi cik lin a Gol go tá ra, majd a pá lyá ra 
do bott tö vis ko szo rú okoz ta de fekt mi att ma ga ci pe li azt. „A 
mind nyá junk szá má ra is me rõs saj ná la tos bal eset re a ti zen-
ket te dik kör ben ke rült sor. Jé zus ek kor holt ver seny ben volt 
a lat rok kal. Tud juk, a ver senyt a lég be emel ked ve foly tat ta 
– de az már egy más tör té net.” Bi zony fan tasz ti kus, de iga zi 
ver seny tu dó sí tás ként szól. A Perpetual Motion Food Race 
(Örök moz gó táp szer-ver seny) szö ve gé ben egy öt fõs csa pat 
egy fekpados, öt pe dá los gé pe ze ten ver seny re kel egy exp-
res  sz vo nat tal egy tízezer mérföldes fu ta mon, és öt nap alatt 
nyer. A ver seny két év ti zed del ké sõbb ke rül meg ren de zés-
re a jö võ ben Jarry tény le ges, kö rül be lül 1905-ös ide jé hez 
ké pest, ezért a jö võ tech ni ká ját ír ja le. Jarry azon ban is me ri 
a ke rék pá ro zás tu do má nyát. A ke rék pá ros ok has mánt fek ve 
te ker nek, hogy csök kent sék a lég el len ál lást, és rend sze re sen 
sû rí tett, ma gas ener gia tar tal mú és kön  nyen emészt he tõ örök-
moz gó -táp szert fo gyasz ta nak. A csa pat egyik tag ja meg hal, 
de tes te a pe dá lok hoz szí jaz va to vább te ker: „Ha le het alud-
ni a ke rék pá ron, le het meg hal ni is a ke rék pá ron, min den 
to váb bi baj nél kül.” A tré fál ko zás a ke rék pá ros ok kö zött 
va ló ság hû en hang zik, amint a mantra is, amit mor mol nak, 
hogy tart sák a rit must, és a fá radt ság gal ér ke zõ hal lu ci ná ci-
ók is. A Jarry ál tal fel idé zett ver seny zõi él mény be szá mo ló 
kí sér te ti e sen ha son lít a RAAM (Race Across America; 
Ke resz tül Ame ri kán) ver seny zõ i nek be szá mo ló i hoz.
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John Galsworthy, aki szin tén ke rék pá ro zott Somerset 
Maughammal Dél-Ang li á ban azok ban a nagy sze rû esz ten-
dõk ben, a Forsyte Saga cí mû re gé nyé ben le ír ja, mi lyen 
vál to zá so kat ho zott a ke rék pá ro zás. „Rossz ru gó zá sú kez-
de te kor ár tal mat lan, rend kí vü li ké nyel met len sé ge mi att 
‚velocipéd’ ko rá ban ve szély te len; mi vel csak a fér fi nem 
éle tét és vég tag ja it fe nye ge ti, a leg erõ sebb tí pus osz tá lyo-
zó já vá kez dett vál ni, ami kor je len for má já ban el fo gad ha-
tó vá vált a gyen gébb nem szá má ra. Ha tá sa, rész ben vagy 
egész ben, el sor vasz tot ta a gar de dá mok kö rét, a hos  szú és 
szûk szok nyá kat, a fe szes fû zõ ket, a le bom ló ha jat, a fe ke-
te ha ris nyát, az erõs bo ka tar tót, a ha tal mas ka la po kat, a 
prü dé ri át és a sö tét ség tõl va ló fé lel met; ha tá sá ra, rész ben 
vagy egész ben, ki vi rá goz tak a hét vé gé ik, meg erõ söd tek 
az ide ge ik, meg iz mo sod tak a lá ba ik, erõ tel jes lett a be széd-
stí lu suk, meg je lent a szá ras nõi nad rág, tu dás anya guk lett 
a már ka és a for ma, meg is mer ték az er dõ ket és a me zõ ket, 
ki ala kult a ne mek kö zöt ti egyen lõ ség, ja vult az emész tés 
és a fog lal koz ta tá si el he lyez ke dés – az az a nõk egyen jo gú-
sá ga.” Galsworthy le ír ja az idõ sebb ge ne rá ció re ak ci ó ját 
is. „Swithin [Forsyte] ré szé re azon ban, és ta lán ép pen 
ezért, ez az ma radt, ami kez det tõl fog va volt, az ör dög 
ta lál má nya.” Ezért ami kor Swithin uno ka hú ga, Euphemia 
öt ven mér föl det ke rék pá ro zik Swithin ho tel jé hez a dél utá-
ni tea ked vé ért, Swithin tör li õt vég ren de le té bõl.

Mind nyá juk kö zül vi szont H. G. Wells az egyet len 
je len tõ sebb író, aki re gényt írt a ke rék pá ro zás ról, és aki-
nek más re gé nye i ben is meg je le nik a ke rék pár. A The 
Ti me Machine (Az idõ gép; 1895) cí mû el sõ re gé nyé ben 
az idõ uta zó-gé pe zet bi zarr mó don olyan, mint egy ke rék-
pár, amely re szét ve tett láb bal ül az em ber, és mint egy 
kor mán  nyal irá nyít ja. Az A Story of The Ti mes to Come 
(pon to san: A Story of the Days to Come; El jö ven dõ idõk 
tör té ne te) cí mû írá sá ban, ami kor a na gyobb vá ro sok 
kö zött re pü lõ gé pek száll nak, me zõ gaz da sá gi dol go zók 
bri gád ja it áb rá zol ja, akik nagy, sok pe dá los gé pe ze te ken 
jár nak ki a föl dek re. A The War of The Worlds (Vi lá gok 
har ca; 1898) cí mû re gény ben a fõ sze rep lõ alig fi gyel az 
el sõ hí rek re, mert az zal töl ti az ide jét, hogy meg ta nul jon 
ke rék pá roz ni, vi szont az, hogy meg ta nult ke rék pá roz ni, 
nem ját szik sze re pet ké sõbb a tör té net ben. Ami kor be fe-
je zi a The Food of The Gods (Az is te nek ele de le) cí mû 
re gé nyét 1904-ben, meg je len nek ugyan a ke rék pá ros ok, 
ám nem ját sza nak je len tõs sze re pet a vég sõ je le ne tek ben, 
fel te he tõ leg va la mely el jö ven dõ évek ben, hi szen a gép ko-
csi lett a ked velt jár mû. Itt a vé ge a nagy sze rû esz ten dõk-
nek. Ilyen rö vid idõ ju tott ezek nek a gyors, kön  nyû és 
ta ka ré kos két ke re kû egy nyo mon ha la dók nak.

 A The Wheels of Chance (A sze ren cse kerekei;2 1896) 
a ke rék pá ros mû, Wells har ma dik meg írt, de csak má so-
dik ki adott re gé nye. Wells el nyer te a kri ti ku sok el is me-
ré sét a The Ti me Machine (Az idõ gép) cí mû re gén  nyel, 
majd meg ír ta a The Island of Dr. Moreau (Dr. Moreau szi-
ge te; Ször nye te gek szi ge tén: Dr. Moreau), de ne héz sé gek 
me rül tek fel a meg je len te té se kö rül. Wells nek gyor san 
pénz re volt szük sé ge, ezért ar ról írt, amit is mert, a szö vet-
bol ti el adó ról – egy kor ma ga is az volt – és új kedv te lé sé-
rõl, a ke rék pá ro zás ról.

A tör té net se kély. Párkereki, egy vá szon ke res ke dés 

fi a tal el adó ja, el kezd ke rék pá roz ni egy szá má ra el ér he tõ 
jó ke rék pá ron, amely nek ré gi mó di ke reszt vá za és tö mör 
ke re ke van. Azt ter ve zi, hogy a sza bad sá ga alatt Dél-
Ang li á ban fog ke rék pá roz ni. Már az ele jén meg is mer-
ke dik egy fi a tal nõi ke rék pá ros sal, aki egy ta pasz tal tabb 
ke rék pá ros sal sze ret ne ta lál koz ni. A fi a tal nõ azért jött el 
ott hon ról, hogy él vez ze a sza bad sá got, míg a fér fi, egy 
há zas em ber, aki a fi a tal nõ nek és a nõ re gény író mos to-
ha any já nak is is me rõ se, el akar ja csá bí ta ni. Párkereki a 
vé del mé re kel, mi köz ben a mos to ha anya há rom má sik 
ba rát ja ke re si õket. Ter mé sze te sen ku sza haj sza az 
egész. Vé gül Párkereki egye dül tér vis  sza a mun ká já hoz, 
vi szont mi u tán meg hi ú sí tot ta a csá bí tó ter vét, most már 
övé an nak a ki vá ló ság nak az új és csu dajó ke rék pár ja.

Bár mi lyen se kély is a tör té net, a ke rék pá ro zás tö ké le-
tes. Sok he lyütt meg is me rem azo kat a Midhurst kör nyé ki 
uta kat, ame lye ket Wells le ír. Párkereki ütõ dé se i nek, hor-
zso lá sa i nak és sé rü lé se i nek áb rá zo lá sa, ame lye ket ke rék-
pá roz ni ta nu lás köz ben szer zett, mind nyá junk nak is me rõ-
sek. Az egyik sé rü lés kü lö nö sen is is me rõs azok nak, akik 
Párkerekihez ha son ló an örök haj tó gé pe ze ten ta nul tak 
meg ke rék pá roz ni. „Egy nagy zú zó dás a síp cson ton min-
den nél jel lem zõbb a ta nu ló ke rék pá ros ra, mert min den 
kez dõt meg tré fál a sze szé lyes pe dál. Az em ber igyek szik 
kön  nyed test tar tást fel ven ni, ami kor tol ja a gé pet, és durr! 
– már is be ver te a síp csont ját.”

Párkereki olya nok kal ta lál ko zik, akik kel mi is ma nap-
ság. Az egyik egy kö zép ko rú fér fi, az ar ca ha rag tól vö rös. 
„Nem sür get sem mi, uram, sem mi az ég vi lá gon! A test gya-
kor lás ked vé ért jöt tem ki, egy kis kön  nyû test gya kor lás 
ked vé ért, és hogy a tá jat szem lél jem, meg bo ta ni zál jak. 
Az tán alig hogy fö lü lök ar ra az át ko zott ma si ná ra, már is 
tel jes gõz zel ro ha nok, nem né zek se jobb ra, se bal ra, nem 
lá tok se tá jat, se vi rá got, ne ki he vü lök, iz za dok, ki vö rö sö-
dök, mint egy gril le zett ka raj. Itt va gyok, uram! Nem egé-
szen egy óra alatt jöt tem Guildfordból. És mi ért, uram!?”

Wells le ír ja, mi ért jó egy kéz zel kor má nyoz ni, vagy 
el en ge dett kor mán  nyal ke rék pá roz ni; Párkereki azon ban 
még nem ké pes er re. „Amíg va la ki nem tud fél kéz zel 
ke rék pá roz ni, mi köz ben a má sik kal meg ke re si, elõ ve szi 
és hasz nál ja a zseb ken dõ jét, ad dig a ke rék pá ro zás szük-
ség sze rû en a le szál lá sok ál lan dó so ro za ta. … Amíg a 
ke rék pá ros nem tud fél kéz zel kor má nyoz ni, ad dig az 
áb rá za ta a Bel ze bub pré dá ja. Me ren gõ le gyek sé tál gat nak 
raj ta, és bab rál nak szó ra ko zot tan leg ér zé ke nyebb fe lü le te-
in. … Más kor meg a kez dõ a ve rej ték mi att fél sze mét 
le huny va hajt egy da ra big, ami egy részt han gu la tá tól 
ide gen, bo hó kás jel le get köl csö nöz ne ki, más részt nem 
al kal mas ar ra, hogy le nyû gö zõ tisz te le tet kelt sen a szem-
te len ke dõk ben.”

Mi u tán út köz ben egy szer ta lál ko zott a fi a tal nõ vel, és 
to vább men tek, Párkereki el ha lad a maj da ni csá bí tó mel lett 
is, aki ke re ket ra gaszt az út szé len. Amint Párkereki el tû nik 
a tá vol ban, a maj da ni csá bí tó ezt mo tyog ja: „Pi szok pro li. 
Ugyan az a bar na ru ha kel lett ne ki, mint az enyém! Az 
em ber azt hi het né, éle te egyet len cél ja az, hogy en gem ka ri-
kí roz zon. … Nézd azt a lúd tal pát a pe dá lon! Mért te remt 
az ég ilyen ala ko kat!?” Wells tud ja, ho gyan kell he lye sen 
pe dá loz ni, de Párkereki még nem ta nul ta meg.

2 For dí tot ta: Szepessy György. Ma gyar Elekt ro ni kus Könyv tár, 02062. A szö veg ben sze rep lõ idé ze tek ezen a for dí tá son ala pul nak.
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Párkereki ala po san el fá rad az el sõ na pon, és rög tön 
el al szik. De: „Van egy álom, amely a ke rék pár tú rák el sõ 
nap ja után el ke rül he tet len. A moz gás em lé ke meg ma rad 
a láb iz mok ban, és az em ber úgy ér zi, hogy a lá ba foly ton 
körbe-körbejár. Álom or szá gon hajt ke resz tül, cso dá la tos 
álom ke rék pá ron, amely egy re vál to zik és nö vek szik.”

Mi u tán meg men tet te a fi a tal nõt a csá bí tó já tól, 
Párkereki és a fi a tal nõ nyo má ba ered nek azok, akik 
még min dig meg akar ják men te ni a nõt a ve sze del mes 
fér fi tõl. Egy Marlborough Club már ká jú tan de men a mos-
to ha anya és an nak leg jobb ba rát ja, két má sik sze mély a 
mos to ha anya iro dal mi tár sa sá gá ból egy nagy át té te lû spor-
tos tan de men, és egy lel kész tri cik lin. Ver seny ala kul ki 
a hul lám zó vi dé ken, a köz tük lé võ tá vol ság hol csök ken, 
hol nõ, at tól füg gõ en, ho gyan tud nak haj ta ni ka pasz ko dón 
és lej tõn. El ér nek egy hos  szú lan ká ra, ahol – amint Wells 
ki je len ti a szá munk ra már köz is mert ál lí tást – „le fe lé sem-
mi sem ve he ti fel a ver senyt a nagy át té te lû tan dembi cik li-
vel.” Utol érik, és el is hagy ják õket, mi köz ben a gya kor lat-
lan tan de me zõk két ség beeset ten pró bál nak meg áll ni. Õk 
azon ban hir te len meg for dul nak, új ra fel ka pasz kod nak, 
hogy a domb te tõn lé võ ho tel hez ér je nek, és mél tó ság tel je-
sen meg vár ják meg men tõ i ket.

A sze ren cse ke re kei a ke rék pá ro zá son túl sok min den 
más ról is szól; Wells sza tí rá val áb rá zol ja a brit tár sa dal mi 
osz tá lyo kat, az iro dal mi kö rök höz tar to zók be kép zelt sé-
gét, azok na iv ide a liz mu sát, akik nem ma guk dol goz nak 
meg a meg él he té sü kért. A ke rék pá ro zást úgy áb rá zol ja, 
mint egy gé pe ze tet, amely meg vál toz tat ta a tár sa dal mat. 
Ha Wells ki csit idõ sebb lett vol na 1895-ben, és nem 
kel lett vol na an  nyi ra kap kod nia, jobb re gényt írt vol na. 
Min den hi bá já val egye tem ben ez az egyet len ke rék pá ros 
re gény a nagy sze rû esz ten dõk bõl, ami kor a hí res írók 
meg is mer ték a ke rék pá ro zást. Most már rit kán buk kan fel 
be lõ lük egy-egy pél dány. Az enyém egy 1918-as rep rint 
ki adás; meg je lent a J. M. Dent és Fi a i nál, nyom tat ta a 
Temple Press, õk rég óta a Cycling (Ke rék pá ro zás) és más 
szak fo lyó irat ok ki adói.

Van azon ban még egy ke rék pá ros re gény, amely 
leg alább olyan jó, mint A sze ren cse ke re kei, és eb ben a 
ke rék pá ro zás sok kal rész le te sebb és iz gal ma sabb sze re pet 
kap. El len tét ben az el mé le tem mel, hogy csak a nagy sze rû 
esz ten dõk szer zõi is mer ték elég jól a ke rék pá ro zást, hogy 
jól és pon to san ír ja nak ró la, ez sok kal ké sõbb szü le tett. 
En nek a szer zõ je ki emel ke dõ szin tû ama tõr ver seny ke rék-
pá ros volt, a brit Milk Race (a brit sza ka szos kör ver seny) 
ver seny zõ je, és 1972-ben je lent meg. A re gény Ralph 
Hurne The Yellow Jer sey (A sár ga tri kó) cí mû köny ve.

Terry Davenport egy fris sen vis  sza vo nult an gol hi va-
tá sos or szág úti ver seny zõ, aki négy szer vett részt a Tour 
de France-on rá ter mett ha zai ver seny zõ ként, és éle te 
nagy ré szét a Kon ti nen sen töl töt te. Ott ho ni vál lal ko zói 
kap cso lat ban áll Pa u lá val, egy an gol ré gi ség ke res ke dõ vel 
Bel gi um ban, kap cso la tuk há zas ság hoz és tel jes part ner-
ség hez ve zet het, ám ez nem olyan iz gal mas, mint ko ráb bi 
éle te. Ez zel pár hu za mo san a he lyi ke rék pá ro zók csa pa tát 
is edzi, akik kö zött egy fi a tal és ígé re tes lu xem bur gi 
ke rék pá ros, Romain a sztár, aki tár sa ság ban bá tor ta lan, 
és aki nek na gyon kell Terry min den ta ná csa. Mind emel-
lett azt a koc ká za tot is vál lal ja, hogy al kal mi sze re tõ je 
sa ját sze rel mé nek fõ is ko lás ko rú le á nyá nak, aki Romain 

je gye se. A tör té net kez de tén meg is mer ke dik egy fi a tal 
új-zé lan di nõ vel, és hogy el nyer je õt, va la mint lep lez ze 
tény le ges ko rát, azt mond ja, hogy még min dig ver se nyez. 
Ez bi zony azt je len ti, hogy ver se nyez nie kell, és rá be szé li 
Romaint, hogy ke rék pá roz zon ve le csa pat tár sa ként egy 
je len ték te len, mo tor-fel ve ze té ses he lyi ver se nyen esõs 
idõ ben, macs ka kö ves ut cá kon, amely ka taszt ro fá li san 
vég zõ dik Romain szá má ra, míg Terry nyer szak sze rû 
ke rék pá ro zás sal.

Vé gül Terry kény te len új ra ke rék pá roz ni a Tour so rán 
Romain he lyi is me re tek kel ren del ke zõ ta nács adó ja ként a 
nem zet kö zi csa pat ban, ame lyet a ke rék pá ro zás szem pont-
já ból je len ték te len nem ze tek bõl ál lí tot tak ös  sze: há rom 
brit, egy por tu gál, két sváj ci, két né met, egy oszt rák, egy 
dán, egy auszt rál, és Romain Lu xem burg ból, va la mint 
egy edzõ, aki csak né me tül be szél. „Ágyú töl tés … hogy 
a pus ka na gyobb nak lássék” – tû nõ dik ma gá ban Terry. 
Romain re mek he gyi ke rék pá ros, de még nem érett elég-
gé, hogy vé gig küzd je ma gát az utol só sza ka szig. Jó esé lye 
van rá, hogy a He gyek Ki rá lya le gyen, de gya kor la ti lag 
nincs re mé nye, hogy a Tour nyer te se le gyen. Terry ter-
mé sze te sen tel je sen esély te len. Szen ved a hõ ség tõl és a 
ko ra mi att, de ja vá ra lesz a for tély, a ko nok el tö kélt ség 
és az ügyes eresz ke dés. Csak ab ban re mény ke dik, hogy 
még a Pi re ne u sok után is elég so ká ig bír ja majd, hogy 
se gít se Romaint el ér ni az Al po kat kar nyúj tás nyi ra az élen 
ke rék pá ro zók tól.

Vé gül fur csa dol gok tör tén tek. Az Al pok hoz kö ze led-
ve egyes sztá rok nin cse nek már ver seny ben. Má sok, köz-
tük Romain, nem sok kal elõ zik meg a bolyt, és a ki me rült 
Terry vi se li a sár ga tri kót har minc két per ces ve ze tés sel. 
Csak en  nyit áru lok el a cse lek mény bõl.

Terry krí zis tõl szen ved az élet de lén; ez ko ráb ban 
kö szönt a spor to lók ra, mint má sok ra. Õ olyan em ber, aki 
hi va tá sos spor to ló vá lesz: tes ti leg erõ tel jes, szel le mi leg 
ne héz kes, rossz ta nu ló, a mun kás osz tály tag ja. Ugyan ak-
kor ér tel mes, mint ál ta lá ban a si ke res ke rék pár ver seny zõk. 
1970-ben ugyan az zal a brit tár sa dal mi osz tály szer ke zet tel 
szem be sül, amel  lyel Párkereki 1895-ben, vi szont egy tel-
je sen kü lön bö zõ em be ri hely zet ben. Párkereki nyu god tan 
el fo gad ta élet hely ze tét. Terry ide gen ke dik a tisz te let tel jes 
póz tól és a ha mis hang szín tõl, amit fel kell ven nie Pa u la 
ré gi ség ke res ke dés ének brit ve või ked vé ért, akik csak a pén-
zük kel múl ják felül. Ahogy tû nõ dik, hol tá ban is le hagy ná 
bár me lyi ket egy ver se nyen. Szám ki ve tett nek ér zi ma gát 
Pa u la ba rá tai kö zött is, akik szán dé ko san ke rü lik, hogy szó-
ba hoz zák ko ráb bi hi va tá sát. Ezek a té mák ugyan an  nyi ra 
hang sú lyo sak a tör té net ben, mint a ver seny- ke rék pá ro zás, 
és ezek meg le he tõ sen jó re gén  nyé te szik, ami tõl ez több, 
mint csak egy ke rék pá ros tör té net. Je gyez zük meg azon-
ban, hogy ezek a té mák szin tén ki fe je zik azt a meg ve tést, 
aho gyan a tár sa da lom le né zi a ke rék pá ro zást.

A re gény iga zi örö me azon ban – a ke rék pá ros ok nak – a 
ver seny. Rö vid idé ze tek nem ké pe sek az ér zést köz ve tí te-
ni, mert a ke rék pá ros ver seny na gyon ös  sze tett ese mény, 
an nál sok kal je len tõ sebb, hogy pár mon dat vis  sza ad ja. Az 
em ber em ber el le ni küz de lem le írá sa, ami kor nyá ri hó vi-
har ban egy al pe si há gón visz át a ver seny, re mek. A Tour 
egé sze, a tak ti ká zás rész le tei és a ke rék pár hasz ná la ta 
– ezek áb rá zo lá sa olyan em ber tõl szár ma zik, aki eb ben 
ma ga is bent volt. Mi, akik va la ha meg ta pasz tal tuk a 
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ver seny él mé nyét, ér zé kel jük az uj jon gást és a ki me rü-
lést, fel is mer jük a ve tély tár sat, erõ sít jük és se gít jük a 
csa pat tár sat, esé lyün ket la tol gat juk fé ke zés kor, haj tunk 
a fá jó ve re ség el le né re, és is mer jük az ön bi zal mat, 
amely ak kor tölt el, ami kor le gyõ zi az em ber a leg fõbb 
ve tély tár sát. Mind ez ott ír va va gyon, ahogy egy kor 
meg is mer tük.

Ezek a re mek ke rék pá ros tör té ne tek a ke rék pá ro zást 
ma gá ban fog la ló cse kély szá mú iro dal mi al ko tás hát te ré-
bõl tûn nek elõ, amely to vább élt azok után a nagy sze rû 
esz ten dõk után. Ke rék pá ros iro da lom rend szer te le nül 
je lent meg a ke rék pá ros fo lyó irat ok ban. Em lék szem, 
ol vas tam re gé nyes tör té ne te ket eu ró pai ke rék pá ros ok ról, 
akik üze ne te ket köz ve tí tet tek a fran cia el len ál lás szá má ra 
a má so dik vi lág há bo rú ban, ol vas tam hu mo ros tú ra be szá-
mo ló kat, va lós és kép zelt ke rék pá ros ok ka rak ter váz la tát, 
fan tasz ti kus tör té ne te ket me sés ke re ke zõk rõl, tú rák ról, 
mû sze rek rõl. Akadt es  szé kü lön fé le ke rék pá ros té má ról, 
kü lö nö sen is GHS tol lá ból (Ge or ge Her bert Stancer, 
év ti ze de kig a brit ke rék pá ros ok tú ra klub já nak [Bri tish 
Cyclists’ Touring Club] tit ká ra). Az ál ta lá nos ol va só kö-
zön ség azon ban nem fi gyelt fel ezek re a mû vek re, mert 
ezek nek sem mi más ér té ke nem volt, csak a ke rék pá ro-
zás. A szer zõk ke rék pá ros ok vol tak, nem fõ ál lá sú írók, 
és nem ta lál ták mód ját, ho gyan kös sék a ke rék pá ro zást 
az élet más ve tü le té hez, amint ez el várt a szebb iro da lom 
ese té ben.

Ke rék pár el le nes iro dal mi áram lat je lent meg az ál ta-
lá nos saj tó ban ezek ben az évek ben, fõ leg a mo to ro zás 
pár to lói ré szé rõl. Az 1930-as évek ben akadt a bri tek 
kö zött olyan mo to ros, aki a ke rék pá ro so kat úti te tû nek 
ti tu lál ta; ez a ki fe je zés fel há bo ro dást kel tett, ami kor a 
köz le ke dé si mi nisz ter hasz nál ta. A leg utób bi ame ri kai 
pél dák P. J. O’Rourke The Bicycle Menace (Bi cik li vész) 
cí mû írá sa a „Car and Driver” (Au tó és ve ze tõ) lap ja in 
1984 jú ni u sá ban, és Ross Tyrrell ki ro ha ná sai ugyan eb ben 
a té ma kör ben.

A ke rék pá ro zás iro dal mi át te kin té se (igaz, fõ leg az 
an gol nyel vû iro da lom ban) ér zé kel te ti va la me lyest a 
ke rék pá ro zás tár sa dal mi hely ze tét. Az egye dü li hí res 
szer zõk, akik a ke rék pá ro zás ról ír tak (le szá mít va azo kat 
a ki vé te les ese te ket, ami kor a cse lek mény kí ván ta meg), 
azok vol tak, akik ke rék pá roz tak is ab ban az igen rö vid 
idõ szak ban, a ke rék pá ro zás nagy sze rû esz ten de i ben. 
Így is csak egy je len tõ sebb re gény szü le tett, amely nek 
a ke rék pá ro zás a fõ té má ja. Ál ta lá ban el bû vö lõ en és 
ért he tõ pon tos ság gal ír tak a ke rék pá ro zás ról, mint a 

tár sa da lom min den szint jén el fo ga dott tár sas idõ töl tés-
rõl, de ez nél kü löz te a szo ci o ló gi ai meg fon to lá so kat. 
Wells iga zi ki vé tel nek szá mí tott. Õ bi o ló gus nak ké szült, 
tech nok ra ta és fu tu ris ta volt; õ meg ér tet te, ho gyan vál-
toz tat ta meg a ke rék pá ro zás a tár sa dal mat, és er rõl írt. 
Galsworthy ké sõbb ér tet te meg eze ket a vál to zá so kat, 
hi szen kö rül be lül 1930-ban ír va, a vis  sza te kin tés ad ta 
böl cses sé get al kal maz ta, hogy áb rá zol ja a tár sa da lom nak 
a ke rék pá ro zás sal szem be ni ha la dás el le nes meg nyil vá nu-
lá sát 1890-ben, ép pen a nagy sze rû esz ten dõk elõtt. Mi re 
el ér ke zünk ezek nek az írók nak az utol só kép vi se lõ jé hez, 
D. H. Lawrence-hez, aki 1885-ben szü le tett, a ke rék pár 
a mun kás osz tály köz le ke dé si esz kö ze lett, C. S. Forester 
pe dig, aki 1899-ben szü le tett, az 1916 utá ni szno biz must 
áb rá zol ta.

Ve lük el len tét ben ké sõb bi hí res szer zõk so ha nem ír tak 
a ke rék pá ro zás ról, vagy je le ní tet ték meg a ke rék párt, csak 
ak kor, ha a cse lek mény fel tét le nül meg kí ván ta, és ha így 
volt is, ak kor is csak az al só tár sa dal mi osz tály hoz tar to zó 
sze rep lõ köz le ke dé si esz kö ze ként. No ha ki sebb je len tõ sé-
gû szer zõk ír tak a ke rék pá ro zás ról, de õk az ez zel kap-
cso la tos mély sé ges tu dat lan sá guk ról árul kod tak. Azok az 
írók, akik is mer ték a ke rék pá ro zást, kép te le nek vol tak az 
ál ta lá nos kö zön ség szá má ra ír ni, és a ke rék pá ros saj tó ra 
szo rít koz tak. Két ki vé tel tér el et tõl a sza bály tól. John 
MacDonald, az is mert de tek tív re gény- és tény fel tá ró író 
pon to san ír ja le az év szá zad ke rék pá ro zá sá nak egy ré szét, 
ami kor a ke rék pá rost el len szen ves ke rék pár õrült nek áb rá-
zol ja. Ta lán ab ból szár ma zik ez az él mé nye, ahogy az 
1970-es évek ke rék pá ros re ne szán szát meg is mer te. Ralph 
Hurne, a vis  sza vo nult ver seny ke rék pá ros pon tos és iz gal-
mas re gényt írt a hi va tá sos ke rék pár ver seny zés rõl, de más 
fi gye lem re mél tót nem pro du kált.

Azt a kö vet kez te tést von hat juk le, hogy a nagy sze-
rû esz ten dõk után az an gol és az ame ri kai tár sa da lom 
na gyon ked ve zõt len fény ben lát tat ta a ke rék pá ro zást. A 
ke rék pá ro zás ra ál ta lá ban nem ér de mes fi gyel ni. Ha még-
is, ak kor rend sze rint az al sóbb tár sa dal mi osz tály le nyo-
ma ta, vagy fur csa és el len szen ves em be re ké, rá adá sul 
pon tat la nul áb rá zol va. Ami kor a ke rék pá ro zás ked ve zõ 
fény ben je le nik meg, az a fi a ta los fan tá zia ké pe, sem mint 
a fel nõtt te vé keny sé gé. Az utób bi idõ szak ból szár ma zó 
két pél da, ame lyek pon to san áb rá zol ják a ke rék pá ro zás 
je len sé gét, pusz tán a fen ti kö vet kez te tést hang sú lyoz zák, 
hi szen szem be ál lít ják a ke rék pá ro zás örö mét és a tár sa dal-
mi le né zést.

Tóta Pé ter Be ne dek for dí tá sa


