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SZÕ KE KA TA LIN

Min den idõk bi cik lis tái, egye sül je tek!
(A bi cik li Orosz or szág ban)

Az orosz nyelv ben van egy gyak ran hasz nált mon dás: „Fel ta lál ta a bi cik lit!”, amit 
ma gyar ra a „Fel ta lál ta a spa nyol vi asz kot!” szó lás sal for dít ha tunk. Va gyis ar ra vo nat-
ko zik, hogy va la ki köz is mert dol got új ként, fel fe de zés ként hir det. E mon dás meg lé te 
ar ra utal, hogy a bi cik li Orosz or szág ban nem csak, hogy köz is mert, de na gyon is köz-
ked velt köz le ke dé si esz köz, sõt szim bo li kus tárgy volt. Moszk vá ban lé te zik egy Bi cik-
li tör té ne ti Mú ze um, amely nek internetes hon lap ján (http://www.old-velo.ru/hist.shtml) 
a kö vet ke zõ von zó, egye te mes ség re uta ló fej lé cet ta lál juk: „Min den idõk bi cik lis tái, 
egye sül je tek!”. (A fi a ta lab bak ked vé ért: a Kom mu nis ta Ki ált vány jel sza vá nak – „Vi lág 
pro le tár jai, egye sül je tek!” – tré fás parafrazálása.) A Mú ze um ki ál lí tá si tár gyai kö zött 
több, Orosz or szág ban és kül föld ön gyár tott ke rék pár mo dellt ta lá lunk, na gyon ér de kes a 
fo tó gyûj te mény, amely töb bek kö zött a fur csa ré gi bi cik lik hí res tu laj do no sa it is be mu tat-
ja. Az egyik fény ké pen a nagy orosz író, Lev Tolsz toj lát ha tó, sza kál la san, orosz ing ben, 
ke rék pár ja mel lett. Azt hi szem, jel ké pes nek te kint he tõ, hogy Tolsz toj, aki a ter mé sze-
tes élet mód meg szál lott ja volt, pa rasz ti mun kát vég zett, s aki éle te utol só sza ka szá ban 
több nyi re bir to kán, Jasznaja Poljanában tar tóz ko dott, hogy mi nél in kább tá vol le gyen a 
bû nös ci vi li zá ci ó tól, 1896-ban, 62 éves ko rá ban meg ta nult bi cik liz ni. Ugyan eb ben az 
év ben a moszk vai vá ros pa rancs nok ki ál lí tott szá má ra egy en ge délyt, hogy bi cik li jé vel a 
vá ros ban is köz le ked hes sen. (Ugyan is en ge dély nél kül Moszk vá ban ke rék pá roz ni ti los 
volt.) Tolsz tojt a Moszk vai ama tõr bi cik lis ták klub ja tisz te let be li tag já nak vá lasz tot ta, 
ke rék pár ja ma is lát ha tó a Jasznaja Poljana-i Tolsz toj Mú ze um ban.

A bi cik li Orosz or szág ban az 1880-as évek má so dik fe lé ben ter jedt el és egy re ked-
vel tebb lett az arisz tok rá cia kö ré ben. Õk hoz ták be az el sõ kül föl di mo del le ket Orosz-
or szág ba. 1887-ben Potyomkin her ceg ad ta ki Szent pé ter vá ron az el sõ bi cik li rõl szó ló 
köny vet, amely el sõ sor ban a had vi se lés szem pont ja it vet te fi gye lem be, A ke rék pár 
és al kal ma zá sa a ha di cse lek mé nyek so rán cí men. A cá ri csa lád tag jai, III. Sán dor tól 
kez dõ dõ en szin tén meg ta nul tak bi cik liz ni; a cá ri ke rék pár-kol lek ció a Szent pé ter vár 
mel let ti Petrodvorec pa lo ta mú ze u má ban lát ha tó. Az 1880-as évek leg hí re sebb moszk-
vai bi cik lis tá ja Vla gyi mir Suhov, a hí res épí tész (a Ki je vi pá lya ud var ter ve zõ je, az el sõ 
moszk vai rá dió to rony meg al ko tó ja) volt, aki bá mu lat ba ej tet te a moszk va i a kat, mi kor 
Penny farting tí pu sú ke rék pár ján, kü lön bö zõ nagy sá gú ke re ke ken gör dült be a kor zó ra. 
Mi u tán egy re na gyobb volt az igény a ke rék pár ok ra, az 1890-es évek ele jén meg in dult 
a ha zai gyár tás is.

Az orosz bi cik li gyár tást a Dux már ka fém je lez te. A Dux gyá rat 1893-ban ala pí tot ták 
Moszk vá ban, tu laj do no sa, majd fõ rész vé nye se egy elo ro szo so dott né met, Julij Meller, 
az is mert spor to ló és fel ta lá ló, a Moszk vai ama tõr bi cik lis ták klub já nak tisz te let be li tag-
ja volt. A gyár egy kis mû hely bõl nõtt ki, ahol acél csö ve ket gyár tot tak, majd ké sõbb 
kül föld rõl meg vá sá rol ták a bi cik li gyár tás jo gát, és im port al kat ré szek bõl ké szült tú ra- és 
ver seny ke rék pá ro kat, fér fi-, nõi és gyer mek bi cik li ket, va la mint több ülé ses mo del le ket 
bo csá tot tak ki. Ke rék pár ja ik egy re tö ké le te seb bek let tek, s már 1896-ban Mellernek 
al kal ma nyí lott rá, hogy be mu tas sa mo dell je it az Össz orosz or szá gi Ipa ri és Mû vé sze ti 
Ki ál lí tá son Nyizsnyij Novgorodban, aho vá ba rá ta i val a Dux el sõ két ke re kû, négy ülé ses 
ke rék pár ján haj tott be. A gyár bi cik li je it bronz érem mel ju tal maz ták. 1900-ra már a gyár 
éven te több mint ezer ke rék párt ál lí tott elõ. Mi u tán ugyan eb ben az év ben a gyár épü le-
te le égett, Moszk va egyik kül vá ro sá ban egy új, na gyobb üze met épí tet tek fel, amely 
mind a mai na pig meg õr zõ dött. A gyár üz le te it Moszk vá ban 1895-ban, Szentpétervárott 
1898-ban nyi tot ták meg. Szin tén 1900-ban meg al kot ták az el sõ orosz ha di ke rék pár-
mo dellt. Az orosz had se reg töb bet vá sá rolt be lõ lük, fel ál lít va az el sõ orosz ke rék pá ros 
had osz tályt. A ké sõb bi ek ben a Dux gyár mo tor ke rék pá ro kat, au tó kat és re pü lõ gé pe ket is 
gyár tott. 1918-ban ál la mo sí tot ták és re pü lõ gép gyár rá ala kí tot ták át. A leg hí re sebb Dux-
kerékpár-tu laj do nos Konsztantyin Ciolkovszkij, fi lo zó fus és fel ta lá ló, az orosz ûr ha jó zás 
aty ja volt, aki 1905-ben vá sá rol ta meg bi cik li jét, és ha lá lá ig ezen ke re ke zett Kaluga 
vá ro sá ban. Az õ bi cik li je is ki van ál lít va a vá ro si mú ze um ban.

Ke rék pár ver se nye ket elõ ször a Szent pé ter vá ri Ke rék pá ros Tár sa ság kez de mé nye zett. 
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Szergej Mihajlovics nagy her ceg, a Tár sa ság tisz te let be li el nö ke 1895-ben hir det te meg 
az el sõ ke rék pá ros ül dö zõ ver senyt Moszk va és Szent pé ter vár kö zött, me lyen ma ga is 
részt vett.

A bol se vi kok kö zül is töb ben bi cik liz tek. Két, em lí tés re mél tó eset ve lük kap cso lat ban 
a ke rék pár -bal ese tek hez köt he tõ. Vla gyi mir Uljanov (Le nin) Svájc ban rend sze re sen bi cik-
lin köz le ke dett mind ad dig, míg egy szer el nem gá zol ta egy lovaskocsi. A szov jet tör té né-
szek ké sõbb ezt az ese tet úgy tá lal ták, mint me rény let kí sér le tet az orosz for ra da lom ve ze tõ-
je el len. A má sik ke rék pár -bal ese tet el szen ve dõ bol se vik, Szergej Kamo (Ter-Petroszjan), 
Sztá lin kö ze li mun ka tár sa volt, aki ve le együtt rész vett 1908-ban a tifliszi bank ki rab lá sá-
ban. Ter-Petroszjant 1923-ban, mi kor bi cik li zett az egyik moszk vai ut cán, ki tud ja, mi ért, 
el gá zol ta egy te her au tó. A bol se vik ve ze tõ a bal eset ben éle tét vesz tet te.

Az orosz iro da lom ban a bi cik li, mint min de nütt má sutt, fõ ként a gyer mek iro da lom-
ban je le nik meg. Vi szont szim bo li kus tárgy ként funk ci o nált az utol só orosz or szá gi 
avant gárd cso por to su lás, az OBERIU (Re á lis mû vé sze ti egye sü lés) performance-ain, 
1928–29-ben. Danyiil Harmsz (1905–1942), köl tõ és fi lo zó fus, az egye sü lés ve zér alak ja 
az OBERIU Há rom bal ol da li óra ne ve ze tû, in kább til tott, mint meg tûrt ren dez vé nye in 
há rom ke re kû gyer mek bi cik li vel ment ki a szín pad ra, s így sza val ta fur csa ver se it. A 
bi cik li szim bo li kus ki hí vást je len tett a pán cél au tók kal és a tan kok kal, a rend szer vi lág-
ura lom ra tö rõ ag res  szi ó já val szem ben.

Az orosz ál mos köny vek sze rint (http:www.litportal.ru/sonnik) a bi cik li ál lan dó, uni-
ver zá lis me ta fo rá ja az em be ri élet nek, a fel nõt té vá lás fo lya ma tá nak. Ha va la ki ál má ban 
hegy nek fel fe lé bi cik li zik, azt je len ti, hogy a jö võ ben re mek pers pek tí vák nyíl nak meg 
elõt te. Ha vi szont azt lát ja ál má ban, hogy egy nõ le fe lé bi cik li zik a hegy rõl, ez azt je len-
ti, hogy óv nia kell a jó hí rét, vi gyáz nia kell az egész sé gé re, mert a kö zel jö võ ben vá rat-
lan, kel le met len ese mé nyek kö vet kez het nek be. A bi cik li a sze xu á lis vágy szim bó lu ma 
is (a fre u dis ta ér tel me zés szel le mé ben), azé a kí ván sá gé, hogy tel jes sé gé ben bir to kol juk 
part ne rün ket. Pél dá ul egy fér fi a kö vet ke zõ ál mot lát ta: pos tás egy kis vá ros ban, és bi cik-
lin hord ja szét a le ve le ket. Gyor san ha lad elõ re egy egye nes ut cán, mi kor meg ál lít ja a 
rend õr, és köz li ve le, hogy az út le van zár va. Er re a fér fi be for dul egy má sik ut cá ba, 
de ki de rül, hogy ez is el van tor la szol va. Majd egy szûk, kis ut cá ba hajt be, ke re ke zik a 
há zak kö zött, de az is vé get ér – zsák ut ca. Az ál mos könyv ta nú sá ga sze rint ez egy kom-
pen zá ci ós álom, mely ben a bi cik li zés egy ér tel mû en a ne mi ak tus él ve ze té re utal, de az 
el zárt utak és a zsák ut ca jel zik a szo ron gást; va gyis a fér fi a va ló ság ban at tól ret teg, hogy 
nem tel je sed het be a sze xu á lis kap cso la ta.

Hogy men  nyi re hig  gyünk az orosz ál mos könyv nek, vagy men  nyi re ne – eb ben nem 
tu dok ta ná csot ad ni. Vi szont az oro szok több sé gé nek egyet ér té sé vel s Lev Tolsz toj pél-
dá ját kö vet ve nyu god tan ja va sol ha tom – bi cik liz zünk!


