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le ked hetsz, gép ko csi val igen. Az egész Ju go szlá vi á ban és 
Eu ró pa egy ré szén el ter jedt Par ti zá nok he lyett ma csak 
csem pé szett ke rék pá ro kat vá sá rol hatsz. Az egy ko ri álom 
Kí na meg hó dí tá sa volt, s a va ló ság: kí nai ke rék pár ok a 
sza bad kai ut cán.

Ab ban az idõ ben, míg mû kö dött az ös  szes gyár, reg-
gel öt és hat óra kö zött úgy tet szett, a sza bad ka i ak ki te-
le ped nek a vá ros ból. Há rom irány ba: a Sán dor, a Zorka 
és a Sever fe lé höm pöly gött a mun ka hely ük re igyek võ 
ke rék pá ros ok ára da ta, ket tõ után pe dig vis  sza fe lé. Nya-
ran ta, az ebéd utá ni pi he nõt kö ve tõ en a ke rék pár ok Palics 
fe lé vet ték az irányt, és meg va ló sí tot ták a dol go zók ré gi 
ál mát: nyolc óra mun ka, nyolc óra pi he nés, nyolc óra 
für dõ zés (szó ra ko zás). A ke rék pár ok a há zak fa lá nál, a 
fa tör zsek nek tá masz kod va és fé sze rek ben áll va töl töt ték 
rö vid pi he nõ jü ket, hû tõz tet ték fo gas ke re ke i ket. Té len a 
hely zet ha son ló volt, csak Palics nél kül. Ké sõbb min den 
meg vál to zott – a mun ká sok és a bi cik lik is az egész na pot 
a pi he nés nek szen tel het ték, ami ben vi szont örö me sen ki-
nek sem tel lett.

Így tûnt el las san a sül  lyesz tõ ben a kerékpár-civilizáció 
és -kultúra.

Re konst ruk ció em lé ke zet bõl
Há rom fé le, fér fi-, nõi és gye rek bi cik li lé te zett. (Az 

ös  sze zsu go rí tott Pony tí pu sú ak az ös  sze om lást meg elõ zõ 
idõ szak ter mé kei.) Gyer mek ke rék pár ból csak ke vés kelt 
el, hisz a gye rek gyor san fel nõ, ilyet vá sá rol ni pénz ki do-
bás. Nincs ször nyûbb an nál, mint ami kor azt hi szed, már 
fel nõt tél (te pe dig így gon dol tad már nem sok kal szü le-
té se det kö ve tõ en), és olyan bi cik lit haj tasz, amely rõl a 
pót ke re ke ket épp hogy le sze rel ték. A fér fike rék pár volt 
a leg el ter jed tebb mo dell, hasz nál ta fér fi, nõ és gyer mek 
egy aránt. A gye re kek a váz alatt át búj ta tott jobb láb bal 
haj tot ták, és bo ká juk mind un ta lan olaj fol tos volt a lánc tól. 
Mi vel a nõi vi se let ab ban az idõ ben nem an  nyi ra a nad rág, 
mint in kább a szok nya volt, a nõi bi cik li zés, az el in du lás, 
a fe lü lés, a szok nya el iga zí tá sa, a fér fi kö zön ség szem te-
le nül ala pos szem re vé te le zé se igen ki fi no mult tech ni kát 
igé nyelt, s ha fújt a szél, volt különmûsor is (lásd Fellini 
Amarcordját). Az as  szo nyok olyan nõi ke rék pá ro kat haj-
tot tak, ame lyek hát só ke re két kü lön le ges há ló fed te, hogy 
be ne pisz ko lód jon, vagy, ne adj is ten, be ne csí põd jön a 
szok nya; a ko fák e cél ra ki ala kí tott kam pók ra kétol dalt 
ha tal mas ko sa ra kat akasz tot tak; a rok kan tak a szo ci á lis 
gon do zó tól se géd esz köz ként tri cik lit kap tak, s ami kor fel-
ta lál ták a nagy rak la pú te her bi cik lit, úgy tûnt, hogy nem 
le het a gép ko csi Sza bad kán so ha ott ho nos sá.

A fér fi ak, ugye, ön tu da to san te ker ték ke rék pár ju kat: 
bal lá bu kat a bal pe dál ra tet ték, a má sik kal el lök ték 
ma gu kat, és be gya ko rolt moz du lat tal, akár a ló ra ka pó 
John Wayne, át len dí tet ték jobb lá bu kat az ülés fe lett. A 
bi cik lit ál ta lá ban két kéz zel kor má nyoz ták, ki vé ve, ami-
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Mi pe dig, mi sem ter mé sze te sebb, Partizan ke rék párt 
haj tot tunk. Rész ben az élet fi nom fel gyor sí tá sá ra, rész ben 
meg ha tá ro zott tár sa dal mi stá tus meg je le ní té sé re szol gált. 
Az em ber nek nem is sza bad na gyor sab ban ha lad nia 
an nál, mint amit a ke rék pár le he tõ vé tesz ne ki. Van ele gen-
dõ idõd ar ra, hogy meg fi gyeld a vi lá got ma gad kö rül – kis 
koc ká zat tal ma gad mö gött is –, hogy ren de sen kö szöntsd, 
hogy pár szót is válts a szem be jö võ vel, az el ha la dó után 
mind han go sab ban ki a bál va, de ar ra is, hogy biz ton sá go-
san me gállj, s be fe jezd a meg kez dett mon da ni va lót. Van 
idõd a cél hely re tör té nõ ér ke zés ki vá rá sá nak meg élé sé re, 
és ar ra is, hogy úgy utazz, hogy köz ben szél fü työ rész a 
fü led mel lett, hall ga tod a gu mi ab roncs fi nom sur ro gá sát a 
csil lag pá zsit ba mé lyü lõ ös vé nyen, mi köz ben gon do la tod 
tér ben és idõ ben mes  sze jár.

A sza bad ka i ak Ver mes La jos nak kö szön he tõ en 
vi szony lag ko rán meg is mer ték a ke rék pár cso dá ját. Ez a 
sport fan tasz ta már 1884-ben ke rék pár ver se nye ket ren de-
zett Palicson, és a hu sza dik szá zad ele jén a kör nyék el sõ 
pró ba re pü lé sé re a pi ló ta Ivan Saric is ke rék pá ron edzett. 
Sza bad kán az iga zi fel vi rág zás azon ban csak a Partizan 
gyár el in du lá sá nak kö szön he tõ, az egy ko ri Ju go szlá vi á-
ban er rõl is mer ték a vá rost. Raj ta kí vül csak két ke rék-
pár üzem mû kö dött az or szág ban, a sza ra je vói Pretis és a 
szlo vén Rog, de ter mé sze te sen a mi énk volt a leg jobb.

A leg is mer tebb sza bad kai ke rék pár va ló já ban a 
Korhecz-féle hat ke re kû volt. A né pes csa lád há zi mû he-
lyé ben ké szült, s ne ve ze tes sé a ré gi sza bad kai ut cá kon 
va ló nagy fel tû nést kel tõ meg je le né se és ha zai fil men 
tör tént meg örö kí té se tet te. Hogy a bi cik li rend kí vü li 
fon tos sá gú tárgy, bi zo nyít ja az is, hogy a Ber mu da-há rom-
szö get be ha jó zó, a nagy vi lá got be uta zó Ma li (kis) Va sa, 
ke rék pá ron fény ké pez tet te le ma gát.

Nyil ván, mert a Par ti zán ter mé kei jó ré szét ex port ra 
szán ták, a vá zon lé võ fém cím kén a Cycle an gol szö veg 
volt ol vas ha tó, ami – mi ként a nép nyelv szo kott be szü-
rem le ni a köz nyelv be – azt ered mé nyez te, hogy bi cik lit 
cajnak, cajglinak ne vez ték. A nyelv újí tás ko ra a gyár 
be zá rá sá val ért vé get, ami kor a ka pu fe lett már ci rill 
be tûs fel irat állt: БП ЦАЈКЛ. Ma a leg tel je sebb mér ték ben 
kör nye zet ba rát köz le ke dé si esz közt gyár tó üzem he lyén 
ben zin kút áll.

A vi lá gon a leg szebb ke rék pár pá lyát a hat va nas évek-
ben épí tet ték a Frankopan ut ca két ol da lán a Ka kas-is ko-
lá tól az Ep res ker tig. A pá lya ön tött be ton le me zek bõl állt, 
a ka puk nál pe dig gon do san ki ra kott tég lá ból ké szült. 
Mind két ol da lát sö vény övez te – az egyi ket ta ma risz kusz, 
a má si kat fa gyal. Gon do san és rend sze re sen nyír ták, 
s va ló di ün nep volt ten ni egy kört a pá lyán. Még va la-
mi fé le köz le ke dé si je le ket is rak tak a pá lya két vé gé re, 
olyas mit, hogy „be haj ta ni csak ke rék pár ral”, és ez ké sõbb 
in kább fel szó lí tás nak tûnt a mind el ter jed tebb au to mo bil 
le par ko lá sá ra. A pá lyán ma már csak ke rék pár ral nem köz-
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kor út el ága zás nál egyik kéz zel a ha la dás irá nyát kel lett 
je lez ni, mi köz ben a ke rék pá ro zás pi per kõc mód ja alatt a 
vo lán egy kéz zel, kö zé pütt va ló tar tá sát ér tet tük. A bal kéz 
la zán a test mel lett. A leg na gyobb fi gyel met az el en ge dett 
kor mány kel tet te, ami kor mind két kéz sza bad, fõ leg, ha a 
mu tat vány nem si ke rült.

A bi cik lin hi va ta lo san és a tör vény be tû je sze rint 
két sze mély volt szál lít ha tó, egy fel nõtt és egy kis ko rú. 
Gyá ri lag ké szül tek a kor mány mö göt ti csõ re rög zít he tõ 
gyer mek ülé sek, de ilyen cél ra gya kor ta hasz nál ták az ülés 
mö göt ti cso mag tar tót is. Er re éle sen em lé kez nek azok a 
gye re kek, akik nek a lá ba a hát só ke rék kül lõi kö zé szo rult. 
Lé te zett pár me rész meg ol dás is: az utas vo lá non, vagy 
ülés elõt ti vá zon, il let ve há tul, ál ló hely zet ben cso mag tar-
tón va ló szál lí tá sa. Iga zi mu tat vány nak szá mí tott, ami kor 
va la ki az egyik bi cik lit hajt va fél kéz zel egy má si kat kor-
má nyo zott, irá nyí tott. Ám az iga zi álom, a le he tõ leg kel-
le me sebb uta zás az volt, ami kor a ked ves ült a váz ra. A 
ha ja il la to zott, csik lan doz ta az or rod, a szád ba ke rült, és, 
ugye, a szá gul dás mi att, a fü lé be kel lett súg ni. Las san egy 
kor má nyos nél kü li két eve zõs sé vál ta tok, ve szély for rá sá-
vá a for ga lom nak, ami ért az tán a rend õr ség meg til tot ta az 
ef faj ta köz le ke dést, s bír sá got rótt ki ér te. Bár azt hi szem, 
eb ben a fél té keny ség is sze re pet játsz ha tott.

De fek tek
A gu mi töm lõ ki lyu ka dá sa volt a leg ros  szabb do log, 

ami tör tén he tett ve led, ki vált képp, ha tíz ki lo mé ter nyi re 
vol tál a vá ros tól, meg ha zul ról. Ezért az tán min den bi cik-
li re sze rel tek egy, a hely szí ni ja ví tás hoz szük sé ges szer szá-
mok tá ro lá sá ra szol gá ló, bõr bõl ké szült kis tás kát. A tás ka 
az ülés alatt, egy sze rû en fel füg geszt ve, kön  nyen ki ol doz-
ha tó, két vé kony szí jon füg gött, s mert hasz ná la ta min-
den na pos volt, ha kel lett, nem igen volt kéz nél. A kész let 
egyet len, tíz kü lön bö zõ mé re tû csa var ra jó kulcs ból, dörzs-
pa pír ból, egy ré gi gu mi töm lõ-da rab ká ból, ra gasz tó ból és 
pár tartalékalkatrészbõl állt: egy-két sze lep be tét bõl, mert 
azo kat a rossz má jú ak, ami kor csak te het ték, ki csa var ták. 
A gu mi ra gasz tás att rak tív és nyil vá nos je len ség (té ged 
bá mult, és min den rész vét hí ján rö hö gött a sze med be 
min den ki). A bi cik lit elõ ször is fel for dí tot tad, a vo lán ra 
és az ülés re ál lí tot tad, ami meg le he tõ sen szo kat lan hely-
zet, s ami bõl min den ki tu do mást sze rez he tett a rend kí vüli 
ese mény rõl. Mi u tán a gu mi töm lõt ki húz tad a gu mi kö peny 
alól, és nyá lat ken ve a fe lü let re meg gyõ zõd tél a lyuk 
he lyé rõl, kö vet kez he tett a ja ví tás szak mai ré sze. Elõ ször 
is a de fekt he lyét kel lett a dörzs pa pír ral le si mí ta ni, az tán 
fol tot vá lasz ta ni (csak ké sõbb ta lál ták fel az ön ta pa dós 
vál to za tot), azt is si má ra dör zsöl ni, szé le it el vé ko nyí ta ni, 
majd mind két elõ ké szí tett fe lü le tet be kel lett ra gasz ta ni 
gu mi ra gasz tó val, fúj ni, hogy kis sé meg szá rad jon, majd a 
gon dos ös  sze ta pasz tás kö vet ke zett. Mi e lõtt vis  sza ke rült 
vol na a kö peny be, fel kel lett fúj ni a meg ja ví tott töm lõt, 
(is mét nyál se gít sé gé vel) meg vizs gál ni, jól zár-e a folt 
(ami el sõ re rit kán for dult elõ), majd vis  sza ál lí ta ni az ere-
de ti ál la po tot. Utá na bol dog vol tál: por ral ke vert ra gasz tó 
és olaj a ké zen, a száj ban a por, a gu mi, a ra gasz tó, az olaj 
íze, de vég re ka pi tá nya let tél tu laj don jár mû ved nek.

Az egyik ba ná lis, ám kel le met len meg hi bá so dás a 
lánc le esé se volt. Leg fõ képp azért, mert a lánc ola jos és 
ke nõ zsí ros, hogy le ne hull jon. Fel te he tõ en az erõl te tés 

kö vet kez té ben – amely re a jár mû vet el for dí tó, és a hát só 
ke rék kel a gya lo go sok fe lé port csa pó hir te len fé ke zés 
kont rá ja, vagy az in du lás kor gya ko rolt erõ tel je sen pe dál-
ra ta po sás al kal má val ke rült sor – a lánc ki nyúlt, lö työg ni 
kez dett, ezért sok szor mel lé fu tott a fo gas ke rék nek. A 
ja ví tás, ez út tal is, a jár mû hanyattfordításával, a kor mány-
ra és az ülés re va ló ál lí tás sal, a fe hér ing ujj fel tû ré sé vel 
kez dõ dött, majd a lán cot elõbb a hát só, a ki sebb, majd a 
na gyobb el sõ re kel lett fel ten ni. Utá na el len õr zés kép pen 
kéz zel meg haj ta ni a pe dált, va la kit meg kér ni, hogy ve gye 
ki a zseb ken dõt a zseb bõl, mi vel er rõl a mun ká lat elõtt 
el fe lej tet tünk gon dos kod ni, az tán a fé lig si ke rült kéz tör-
lés, s az ing és az arc el ma rad ha tat lan bemajzolása. Ha 
a lánc le esé se gya ko ri vá vált, kény te len vol tál ki üt tet ni 
be lõ le egy sze met, amit vi szont már csak iga zi mes ter 
vé gez he tett.

A nyol cas volt a ke rék pá ros ré me. Több nyi re az el sõ 
ke ré ken ke let ke zett egy óvat lan út pe rem nek va ló üt kö-
zés, vagy egy rej tett gö dör be va ló haj tás kö vet kez té ben, 
mi u tán az ab roncs el gör bült, és haj tás köz ben szem mel 
lát ha tó nyol cast raj zolt, sú lyo sabb ese tek ben sza bá lyos 
rit mus ban oda is sú ro ló dott a sár há nyó hoz vagy az el sõ 
vil lá hoz. Sok szor csak egy jól irány zott rú gás se gí tett, 
hogy úgy-ahogy ki egye ne sed jen, míg az ala pos ja ví tás 
nagy ér zé keny sé get, ta pasz ta la tot, fá rad sá got és tü rel met 
igé nyelt. Tud juk, a ke rék párt elõ ször ha nyatt kel lett for-
dí ta ni, az tán a va la men  nyi anyá ra il lesz ke dõ uni ver zá lis 
kulc  csal fel vált va fe szí te ni il let ve le en ged ni a kül lõ ket az 
ab roncs „ki hú zá sa” ér de ké ben. A tu do mány a le eresz ten-
dõ, il let ve meg fe szí ten dõ kül lõ meg vá lasz tá sá ban volt, a 
rossz sor rend a hely ze tet to vább ron tot ta.

Di vat
Mint az ös  szes presz tízst és stá tust jel zõ em be ri te vé-

keny ség – a lo vag lás, a golf, a va dá szat, a sport –, a ke rék-
pá ro zá s is gaz da gí tot ta a di va tot. Van, ami kor bi zo nyos 
je len sé gek nem il le nek ös  sze, így a ke rék pár ok ko rát is 
kis sé meg bo nyo lí tot ta a tra péz nad rá gok meg je le né se. Jó, 
a nad rág szá rat még a lánc alól va la hogy kicsupálja az 
em ber, de a lánc ola jos nyo ma örök ké raj ta ma rad. Nem 
is es tek két ség be mi at ta, meg tör tént ez min den ki vel, per-
sze, vol tak azért elõ vi gyá za tos sá gi in téz ke dé sek is. Az 
el sõt a csíp te tõ je len tet te. A jobb ol da lon, a bi cik li lánc 
fe lõl lé võ nad rág szá rat kí vül rõl ös  sze fog ták, és csip te tõ-
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vel rög zí tet ték. Vol tak, akik ezt kö zön sé ges fa, a di vat fik 
fémcsip te tõ vel vé gez ték. Ha bõ sé ge mi att az el len té tes 
ol da li, va gyis a bal nad rág szá rat is „be csíp te a lánc”, ezt 
is a fen ti mó don rög zí tet ték. Az így rög zí tett nad rág szár a 
ke rék pá ros fon tos sá gát hang sú lyoz ta, úgy fes tett, mint aki 
ép pen fel szál lás ra ké szül, így a csip te tõ tõl ak kor sem vált 
meg, ami kor a ke rék párt le par kol ta va la hol, s el in dult leg-
fon to sabb kül de té sét tel je sí te ni – vé gig sé tál ni a kor zón. A 
csip te tõs fa zo nok más ként sé tál tak, mint a töb bi ek, kis sé 
szé le sen ra kott láb bal, mint ha ép pen most száll tak vol na 
le a ló ról. Már a já rá sá ról meg le he tett is mer ni a bi cik li-
tu laj do nost, fõ ként mert né me lyik a ha tást még kéz ben 
tar tott pum pá val is erõ sí tet te, mert nem sze ret te vol na, 
hogy va la ki a hát ra ha gyott, va la mi hez oda zárt jár mû rõl 
azt le ve gye, vagy mert stá tu sát azok szá má ra is egy ér tel-
mû vé kí ván ta ten ni, akik nek fi gyel mét el ke rül te a nad rág-
szá ron lé võ csip te tõ.

Lo pá sok
El tu laj do ní ta ni egy egész bi cik lit nem volt nagy ügy, 

ám a tol vaj ra néz vést még is kü lö nös ve szélyt je len tett. 
Min den ki jól is mer te sa ját jár gá nyát, és évek múl va is fel-
is mer te, te kin tet nél kül ar ra, hogy akár több ször is át fes-
tet ték. A bi cik li pi a con ös  sze gyûl tek az árak ala ku lá sát 
fi gye lem mel kí sér tõ bi cik li bró ke rek, a kis szá mú tol vaj, 
aki a pult alatt meg pró bált egy-két jár mû vet el ad ni, a meg-
rö vi dí tett tu laj do no sok, és bi zony a rend õr ség is, hogy a 
nyüzs gõ pi a cot szem mel tart sa. Min den ke rék pár nak meg-
volt a sa ját bár cá ja a váz szám mal, s né hány há bo rú elõt ti 
old timer még rend szám táb lát is vi selt. A rend õr ség idõn-
ként ha tá ro zot tan el len õriz te a ke rék pá ro so kat: le ál lí tot ta 
õket, el len õr zött bi cik li köny vet és váz szá mot, s e cél ból 
a tu laj do nos nak (is mét) fel kel lett for dí ta nia a jár mû vet, 
mert a szám (ki tud ja mi ért) va la hol az al ján volt ta lál ha tó. 
A lo pás bo nyo lult volt már csak azért is, mert a tu laj do no-

sok nem szí ve sen vál tak meg ked ven ce ik tõl: as  szo nyok 
tol ták õket ke resz tül a pi a ci for ga ta gon, egye sek még a 
na gyobb bol tok ba be tér ve sem vál tak meg tõ lük, a fér fi ak 
ve lük sé tál tak, la zán, fél kéz zel a kö ze pén tart va a vo lánt. 
Mint mond tuk volt, ke rék párt rit kán lop tak, viszont…

Vi szont az al kat ré szek! A mi vi szo nya ink kö zött a 
ke rék párt so se vit ték tö kély re, leg fõ képp azért nem, mert 
nem ta lál tak ki meg bíz ha tó mód szert ar ra, hogy hos  szabb 
idõ el tel té vel is egész ben maradjon… A szer szá mot és 
sze le pe ket tar tal ma zó kis tás kát már em lí tet tem, hoz zá juk 
ha son la tos „fo gyó áru” volt még a csen gõ, a di na mó, a 
lám pa, a lám pa iz zó, a macs ka szem, né ha a pe dál is, 
oly kor a kor mány, a ke re kek, az ülés – min den, a meg-
szá mo zott váz ki vé te lé vel. En nek kö vet kez té ben a pi a ci 
al kat rész kí ná lat ki vé te le sen gaz dag nak mu tat ko zott. A 
ke rék pár kar ban tar tá sá nak e drá mai kö rül mé nyei kö ze-
pet te a jár mû csak rit kán le he tett tel je sen üzem ké pes 
ál la pot ban, s a ja ví tó mû he lyek szin te vi rá goz tak. A leg-
is mer tebb Miskolczié volt a Matko Vukovic ut cá ban. 
Vé let le nül ép pen a hu sza dik szá zad dal együtt zárt be õ is 
és kis mû he lye is.

Hogy a vá gyak kü lö nö sek és ki szá mít ha tat la nok, ak kor 
jöt tem rá, ami kor egy ko ra reg ge len be me le gí tett gép ko-
csin óvo dá ba vit tem két gyer me ke met. Mel let tünk se lyem-
her nyó ként be bu gyo lált gyer me kü ket szál lí tó, át fa gyott 
as  szo nyok bi cik liz tek az óvo da fe lé. A kel le met len ség ér-
ze tet és a szo ci á lis bûn tu da tot, amely kez dett el ha tal ma-
sod ni ben nem az óvo da fe lé ve ze tõ két, el té rõ ké nyel mi 
fo ko za tú út mi att, kis lá nyom vá gya ko zó hang ja sza kí tot ta 
fél be: „Apa, mi mi kor jö vünk bi cik lin az óvo dá ba?”

De jól is es ne is mét egy kört ten ni!

Be szé des Ist ván for dí tá sa
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