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Józsa Márta

Amiért a harang szól

Miért húzzák a harangot, Mitică?
Mert kezükben a kötél, mon cher
Ion Luca Caragiale: Mitică (1902)

Itt az idő, hogy többé ne puha kásával étessenek, 
az téged csak puhánnyá s finnyássá tehet, ez pedig 
a férfiasság elvesztegetése s a bűnök csiholója és a 
törvények megvetése; hanem itassanak meg olykor 
fanyar borral, mely értelmedet tanításomra figyel-
messé teszi.
Szent István Király intelmei Imre herceghez 
(1027)

A benzinre akkor az égvilágon senki sem gondolt. Volt, amire gondolnom a nélkül is: éppen elég 
nehéz volt begipszelt lábbal megülni a motorbiciklit, a köd is leszállt, nem mindig sikerült be-
vennem a kanyarokat, kicsúsztam a legelőre, szerencsére hallomásból sem ismerték arrafelé még 
a szalagkorlátot. Aminek valószínűleg neve sem volt, magyar neve semmiképpen. Olyan régen 
történtek ezek a dolgok, hogy bizonyos szavakat már nehéz behelyezni a kronológiába. Olyan, 
mint gyerekszáj-legenda szerint isten: nem lehet neve, ha egyszer nem is létezik. De voltak dol-
gok, amelyeknek volt nevük, holott nem is voltak, ilyen volt mondjuk a kávé, az útlevél, látod 
ezek most már, még neked is vannak. Neked minden jó, jól van ez így. A gipszet viszont egészen 
biztosan ismertük akkoriban is, bár nem minden alkalmazását. Ha valaki műtősfiú volt, egyszerű 
volt a dolga: jobb sípcsontomat vastagon esszékkel, novellákkal és hasonló hiánycikkekkel te-
kertem körül, a papírok ráadásul jólesőn melegítettek. Legalább így csak egyik lábam fázott 
útközben. A lapokra nejlont tekertem, majd jó erősen befásliztam. Végül alaposan, szakszerűen, 
két rétegben begipszeltem az egészet. Mindkét lábam sajnos nem gipszelhettem be, akkor nem 
tudtam volna ráülni a motorra, no meg gyanút is fogtak volna a határon. Így csak a bolondot 
látták bennem, aki törött lábbal motorozik. A gipszet mégsem vágathatták le a vámnál. Na, így 
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érkeztek meg akkoriban a lapok. Akinek nem volt műtős ismerőse – no meg hogy nézett volna 
az ki, ha mindenki gipszelt kézzel-lábbal járt volna át a határon – nos, annak is voltak lehetősé-
gei, számosak. Például hajnalban ki lehetett lopózni a Keletibe, lecsavarni a legutolsó vagonról a 
Balt Orient Expressz táblát, a belső felére ráragasztani a szövegeket, visszacsavarozni. De hogy 
szedték le a túloldalon, kérdezhetnéd. Nos, azt hiszem, a legegyszerűbb volt néhány dollárt is ra-
gasztani mellé, és megtalálni azt a vasutast, aki hajlandó a célállomáson, mondjuk Oradeán, vagy 
akár Cluj-Napocán szerelni valót találni a táblán. Könyvtárak érkezhettek kismamának álcázva is. 
Abból gondolom, hogy egyszer még rád is gyanakodtak, hét hónapos magzat voltál. Megnézték, 
anyádnak miért olyan nagy a hasa. Persze, hogy a vaginájába is bekukkantottak, a fiúknak meg a 
seggébe, akkoriban, mondhatnók, ez természetes volt. Ők úgy szokták meg, mert tulajdonkép-
pen szerették, ha törvényes rend van mindenütt. Képzeld, gyanakodva kibontották az őrölt bor-
sos zacskót is, és beleszippantottak, volt is ott nagy, befelé elfojtott nevetés, csak úgy tüsszögtek 
csalódottan, hiszen egy fia titkos levél nem sok, annyi nem rejtőzött odabent. Letekerték a vécé-
papírt, dühöngtek, hogy abba sem volt betekerve semmi, majd ott hagyták, úgy nézett ki a vo-
natfülke, mint egy lebuj szilveszterkor, sok-sok krepp-papír kígyózott mindenfelé. Elkobozták a 
totóújságot, keresték benne a kódolt üzenetet. Tényleg ott voltak ceruzával alápontozva, tippnek 
álcázva a telefonszámok. De erre nem jöttek rá, hát ezen annyit, de annyit nevettünk. 

Mikor anyáddal összeházasodtunk, nagyanyád ideadta nekünk a dédanyád fogait. Választhat-
tunk a legszebbek között, arany koronák voltak, kissé zöldellt már az arany. Engem speciel zavart 
a békebeli és elegáns fogászati megoldás alatt kéklő zománc, némelyiknél a fogak hideg odvába is 
bele lehetett pillantani, megszagolni senki sem akarta, holott valószínűleg azok már szagtalanok 



21

és szuvatlanok voltak, a zöld huzatú ágy ágyneműtartójából kerültek elő. Volt belőlük egy marok-
nyi. Összeöntve zörögtek az ősök fogai egy vászonzacskóban, ha jól emlékszem levendula is volt 
benne, pedig a fog kemény csontját nem fogja a moly, az aranyat végképp nem. 

Jól eldugtuk őket a zokninkba, és elvittük Béla bácsihoz. Előtte megbeszéltük, hogy soha sen-
kinek sem mondjuk volna meg, még ha vallatnak, akkor sem, hogy mit csinál Béla bácsi. Külön-
ben semmit sem csinált, csak lemérte az ujjunkat, és azt mondta: jövő péntek, háromnegyed hat, 
csak az egyikőtök jöjjön! Nem kellett fizetni a karikagyűrűkért, a koronákból még kitelhetett 
annyi arany, hogy Béla bácsi, hivatalosan géplakatos, annak előtte órás és ékszerész, odaadhatta 
egy olyan párnak, akiknek ép foggal haltak meg a dédszülei. Vagy fogatlanul. Azok sem pénzzel 
fizettek, hanem fontosabb dolgokkal: disznóhússal, tojással, angol szótárral, de ahogy láttam az 
öreg csalfa szemén, még az is megtörténhetett, hogy kapott olyan jó kuncsaftot, aki segített neki 
három-négyévente útlevelet szerezni. Ezt persze nem tudhattuk, de egyszer mintha mondta vol-
na valaki, hogy az öregnél néha van vegeta, meg piros arany is eladó. Olykor egész jó ádidászok, 
még puma-ádidászok is. És persze amó-zöldalma, és még mandarinszappan is. De nem biztos, mi 
nem érdeklődtünk, minekünk ilyesmire úgysem tellett. 

Pedig nehogy azt hidd, hogy mindig ilyen csórók voltunk, mi jó családból származtunk, a mi 
őseinknek aranyból voltak a fogkoronái. Voltak olyanok is, akiknek vasból csináltak fogat, féme-
sen szólt még a nyerítésük is, akárcsak a munkásosztály érces hangja. Meséltem már róla neked, 
ott volt például a vasfogú Szecsera elvtárs. Mára már biztosan ő az ősz, öreg, jóságos Szecsera 
bácsi, ez a fajta a végére rendre megbácsisodik. Pedig az ember keményebbnek gondolta volna 
őket, mint a fogzománc. Szecsera bácsi egykor Rózsika elvtársnőnek szólította a menyasszonyát, 
ma már biztosan ő is Rózsika néni, Rózsika anyó, a templomba hímez oltárterítőt. Vagy zászlókat 
sző, selymeset, csíkosat, sávosat. Vasfogaik rég elvástak, maradtak a csonkok. Nemigen őrizhették 
meg jellegzetes harapásukat: fogorvos éppen volt akkoriban is, de még amalgámot sem lehetett 
kapni. Röntgengép is volt, de röntgenfilm már nem, még egy bélyegnyi, foggyökérnyi sem, sehol. 
Aranyért éppen lehetett volna szerezni – de honnan szerzett volna aranyat az, akinek még a foga 
is vasból volt? No és miért tette volna? Egy olyan fogsorral csak önmagukat lehetett volna felje-
lenteniük, köztünk szólva már egy bármilyen ép fogsorral is. Meg hát tudták: bizonyos életkor 
után elvásik az, nem érdemes pótolni, meg hát miből is, és mit szólna az, aki észreveszi? Hogy 
ennek erre telik? Hogy ez mivel villog, mit akar mondani az ép harapásával? El akarja rejteni az 
azonosítására oly alkalmas foghiányát? Harapásra maradt tehát a régen beszerzett vasfog. Hát 
abból amúgy sem fog senki karikagyűrűt készíttetni. Nem is merne. 

Pedig akkoriban még tudtuk merészen használni a tárgyakat. Vegyünk egy egyszerű pelenkát. 
Alapesetben mosható csehszlovák pelenkát vettünk volna, de az akkor és ott nem volt alkalmas. 
Mert egy mosható csehszlovák pelenkából bármikor kibontható és újracsomagolható egy gyerek, 
márpedig mi éppen ezt szerettük volna elkerülni. Ezért aztán becsempésztettünk egy nyugatné-
met országból direkt erre a célra rendszeresített, akkoriban még ott is meglehetős újdonságnak 
számító, öntapadós zárral ellátott papírpelenkát. Amelyet viszont csak egyszer lehet kibontani, 
és ha nincs másik, akkor nincs az a vámos, aki vállalná a felelősséget azért, hogy kibontva marad 
a tartalma. A vámos is ember, ezt innen lehetett tudni. Hogy a bébikakát férfiasan utálja. Igaz, 
te nem voltál akkor már bébi, és szobatiszta is voltál, meglehetősen korán. Bocsáss meg, nem 
tehettünk másként. Tudom, hogy súlyosan megsértettük egy kisded önérzetét, de akkor is el kel-
lett valahova dugnunk azt az orvosi diplomát. Tudod, a doktor bácsiét, aki mindig ecsetelte a 
torkodat. Őt egy kamion benzintartályába rejtették, úgy csempészték át a határon, és nem merte 
kockáztatni, hogy ha ő le is bukik, vele együtt elvesszen a diplomája is. És tényleg kész szerencse 
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volt, hogy bár már nem voltál bepisilős, nagyon aggódtunk, hogy nyugatnémet pelenka ide vagy 
oda, nem bírod ki azt a pár órát, amit a határon állva el kellett viselned kényelmetlen, keményfe-
delű okirattal preparált pelenkában is. De sikerült, az is sikerült. Mert jól működött minden. 
A szemünk sarkában mindig volt valaki, akit leshettünk, vasból, csontból vagy aranyból lehettek 
fogaink, mi tudtuk őket szorítani. Erre mindenkinek volt gondja akkoriban, minderre figyeltünk. 
Csoda, hogy tudtunk annyi felé. 

Motorral amúgy sokkal egyszerűbb volt közlekedni, mint vonattal. A Királyhágón meg lehe-
tett állni, körülnézni, arra gondolni, hogy ha volna miccs, akkor azt is lehetne vacsorázni. Mus-
tárral, kenyérrel. Ha volna kenyér legalább, akkor legalább mustárt kenyérrel, az is finom. Csak 
mustár volt, sebaj. Míg ezt tisztáztuk a kocsmában a benzint valakik kiszívták a tankból, sebaj, a 
Királyhágón le lehetett ereszkedni anélkül is. Tizenöt-húsz kilométert toltam a motort. A műtős-
fiúnak szerencsére volt valamikor egy balesete, ugyan ő volt a hibás, de a kórházban végül össze-
barátkozott az áldozatával. Hajnali háromkor érkeztem meg hozzá Bánffyhunyadra, becsönget-
tem, mondtam, hogy nincs benzin elég, az áldozat leültette, adott neki cukros, ismétlem, cukros 
teát abban az időben, és a hajnali harangszó után hozott egy kanna benzint, holott a cukrot jegyre 
adták, a benzint pedig arra sem. De te ezt nem értheted, mert ma már más világot élünk, mert 
neked útleveled is van egyelőre, benzint pedig bárhol lehet kapni.   


