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BARÁT (ERZSÉBET) ZSAZSA 

A fából készült kétkerekű gyorsanjárótól  
a vasparipán és velocipéden át  
a száguldó BetonBicikliig 

Örömmel fogadtam a felkérést, hogy köszöntsem Tóth Szergejt ebben a születésnapja 
alkalmából szerkesztett kötetben. Szergej csodálatosan sokszínű életéből én a szívemnek 
oly kedves szakestek átlényegült zenészét, a Beton Bicikli zenekar lelkét szeretném az 
ünnep alkalmából a „magam módján” megörökíteni. Leginkább a ’vasparipa’ születésé-
nek pillanatát szeretném ide idézni, felvillantani a kezdet és a mai pillanat között kirajzo-
lódó ívet: a matéria számtalan formájának, a fának, a vasnak és a mindenféle könnyűszer-
kezetes fémnek az átlényegülését, melynek végén a „betonos” örömzenévé lényegül. 

Sokat gondolkodtam a zenekar névválasztásán. A névadás, névválasztás, Derridával 
(1993) szólva, politikai tett, a lehetséges értékrendben önmagunkat elhelyező beszédak-
tus. S mert a tudományos elbeszélés, így a Beton Bicikli névválasztásának genezise is, leg-
inkább az elbeszélő pozíciójáról árulkodik, az alábbiak a szerző ön-ironikus gesztusának 
fényében nyerhetik el azt a vajszínű árnyalatot, melyet itt és most az én generációs kép-
zeletemben ez a betonbicikli fog kapni: „Ne tessen nyugtalankodni, [ahogy] mondta 
volna az egyszeri szobafestő, ez még kap fogni egy vajszínű árnyalatot.” Igen, bizonyos 
értelemben, valóban ebben az Esterházy Péter (1998) által megidézett nyugtalanító ígé-
retben telt (telik egyre) az életünk… Azaz telt volna, ha nem pörögnek fel egyszer-egy-
szer Szergej Beton Biciklijének ötödik sebességre kapcsolt dinamói. 

A kerékpárra ugyanis, születése első pillanatától kezdve csodaként, de elérhető, igazi 
– nemcsak valódi – száguldó paripaként tekintettek a nők. Susan B. Anthony, az amerikai 
nőmozgalom első fontos gondolkodója a következőket írta 1896-ban a New York Sunday 
World február 2-i számában: 

Szeretném elmondani Önöknek, mit gondolok a kerékpározásról. Véleményem szerint többet 
tett a nők emancipációjáért, mint bármi más a világon. A szabadság és magabiztosság érzetét 
adja a nőknek. Minden alkalommal örvendezve állok meg, mikor egy nőt pillantok meg tovake-

rékpározni… Ő a szabad és akadályoktól megszabadult nőiség képe. (Saját fordítás.)1 

                                                 
 1 Let me tell you what I think of bicycling. I think it has done more to emancipate women than 

anything else in the world. It gives women a feeling of freedom and self-reliance. I stand and 
rejoice every time I see a woman ride by on a wheel… The picture of free, untrammellled 
womanhood. (Champion of Her Sex, in New York Sunday World, February 2, 1896) 
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Mint az a fenti idézetből is kiderül, a 19. század második fele az „új nő” figurájának szüle-
tése, aki többé nem fogadja el a neki kijelölt „illendő” viselkedés kereteit. Aki átlép a ne-
mének kijelölt, „megfelelőnek” gondolt helyén, aki túlkerekezik az otthon levegőtlen éle-
tén. A város utcáján felügyelet nélkül, szabadon kerékpározó nő figurája rendhagyó: fel-
forgatja a természet törvényeire hivatkozó társadalmi rendet, kikezdi a nő evidensnek 
gondolt másodlagos, származtatott státuszát. A játékos szertelenséget lenyűgöző ter-
mészetességgel magának követelő nő boldogan kerekezik át társadalmi szerepe szigorú 
korlátain. Elindul – akármerre. Pont úgy, ahogy azt Marišká teszi néhány évtizeddel ké-
sőbb a Hrabal Sörgyári capricciójában megelevenedő cseh kisváros terein. Aki levágja 
szoknyáját, s a kisváros utcáján bicikliző szépasszonyt látva még az esperes úr is meg-
jegyzi: „a gömbölyű női térd a Szentlélek másik neve”. Az alkalmazott nyelvészeti szak-
esteken tisztes tudósból szertelen billentyűssé átalakuló Szergej vezényletére játszó Be-
ton Bicikli zenéjére önfeledten táncoló nők ezt a szemléletet vihetik tovább. 

De van ennek a 19. századi történetnek a nyelvész érdeklődésére számot tartó, köz-
vetlen nyelvhasználati aspektusa is. A kezdetekkor ugyanis, ahhoz, hogy a nő valóban 
nyeregbe ülhessen és szabadon mozoghasson a szó konkrét és átvitt értelmében egy-
aránt, le kell vennie földig érő, mozgását erősen korlátozó fűzőbe merevített viktoriánus 
ruháját. Nyilvános „vetkőzésbe” kezd, átöltözik. Ám az újfajta ruhakód észszerűsége kö-
rül – természetesen – heves viták alakultak ki. A nadrágviselés szükségessége mellett ér-
velő mozgalom részeként nőegyesületek jöttek létre. Ezek legjelesebbike a The Rational 
Dress Society (Az Ésszerű Női Ruhaviselet Társasága) volt, amelyet az 1818–1894 között élt 
Amelia Bloomer vezetett. Az ő neve után nevezték el aztán „bloomers”-nek a viseletet 
hevesen kritizálók a kerékpározás során hordott bő, buggyos, ’törökös’ női nadrágvisele-
tet. Az elnevezés, noha nem tudok magyar megfelelőjéről, (a szótárakban meg-
adott ’bundabugyit’ mégsem tekinteném ennek) még a magyar, a török szultán háremét 
idéző asszociációk révén működő ’buggyos nadrág’ körülírásban is, a kigúnyolás és elret-
tentés szándékát jelzi. 

Az elnevezés éléből is érzékelhetjük, hogy a ruhareform szimbolikus erővel bírt. Mesz-
sze nem csupán a kerékpározásnak megfelelő, „ésszerű” viselet bevezetéséről szólt ez a 
vita, ahogyan azt a korabeli orvosi kézikönyvek egész sora igyekezetett beállítani. A bő 
nadrágot magára öltő kerékpározó nő figurája politikai szimbólummá vált. A nadrágvise-
let a nemek közötti egyenlőtlenséget leleplező politikai küzdelem első látható jelévé, az 
erős, „kormányozni” tudó nő jelképé vált. Ám végül még a katolikus egyház is a nadrágot 
viselő kerékpáros nő figurája mellé állt. Mondhatni, a Vatikán sem maradt érzéketlen a 
női „bájak” láttán. A Vasárnapi Újság 1896-os tudósítója szerint „XIII. Leo pápa is megen-
gedte a papoknak, hogy azon vidékeken, ahol a gyorsabb közlekedés nehézkes, vegyék 
igénybe a biciklit>. Irányt keres a ruhaviseletre is, mert a reverenda fölöttébb alkalmatlan 
a kerékpározásnál. A javaslatot – <mivel a papok lovaglásnál azt a módszert követik, me-
lyet a hölgyek, a bicikliöltözék megszabásánál is azt az öltözéket kellene mintául venni, 
melyet a kerékpározó hölgyek használnak: a nadrágot és bő kabátot> – a pápa megfon-
tolás tárgyává tette. Megígérte, hogy a ruha alkalmas lesz <de az illendőséggel sem ellen-
kezik>” (Tandem Grafikai Stúdió 2009: 65). 
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Én azt hiszem, a Beton Bicikli hetvenes és nyolcvanas éveket idéző zúzós zenéje, il-
letve kreatív névválasztása a perfomarnsz közönségében a szabadon karikázó ember ké-
pét idézi meg. A 19. század végén önfeledten tekerő bringás városi nők nyitották meg a 
Beton Bicikli előtt is az alternatív „kerékpár-utat”. Szeretném hinni, hogy az ember sza-
vunkban oly sokszor csak hiányában felsejlő ’nő’, a „gyengébb nem” mítosza a Beton Bi-
cikli zenéjére önfeledten táncoló nők energiái nyomán válhat köddé. Ez az, ami magával 
ragad, ebben rejlik Szergej örömzenélésének ereje. 
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