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ä HÀt... majd eldûl... Majd ¢rtesÁtenek.
ä Ne vÀrja ki a dolgokat ä javasolja a termetes asszonysÀg. ä Menjen el¢j¡k. Biztos

van olyan ter¡let, ahol magÀra van sz¡ks¢g. Nem gondolkodott m¢g el rajta, mi lenne
a maga k¢pess¢geinek ¢s jellem¢nek a leginkÀbb megfelelû?

ä Dehogynem ä vÀgja rÀ GulyÀs Bence.
ä °n azt hiszem ä tünûdik el a termetes asszonysÀg ä, olyan munka valÂ magÀnak,

ahol le tud ¡lni egy irodÀban, mondjuk, a szÀmÁtÂg¢p mell¢, ¢s azon nyugodtan dol-
gozhat reggeltûl estig. Azt Árja, hogy ¡gyesen fogalmaz.

GulyÀs Bence bÂlogat.
ä SzÂval, nem kell idegeskednie, nincs sztressz sat´bbi. Amolyan adminisztratÁv fel-

adatok ezek. Jelent¢seket Árhat, kimutatÀsokat v¢gezhet ¢s Ágy tovÀbb. De ä a termetes
asszonysÀg f´lemeli a mutatÂujjÀt ä egy vÀllalat ¢let¢ben term¢szetesen ezek is roppant
fontosak.

BeÀcska egymÀs tetej¢re teszi a papÁrokat.
ä A helyzet az, hogy mi nem ilyen munkÀra keres¡nk embert ä jelenti ki. ä NÀlunk

ÀllandÂ a ny¡zsg¢s, a rohanÀs, folyamatosan csengenek a telefonok, lÀtta odalent,
amÁg rÀm vÀrt, hogy egyfolytÀban ¢rkeznek az ¡gyfelek, akikkel tÀrgyalnunk kell, meg
kell hallgatnunk az elk¢pzel¢seiket, ´sszevetni azokat a mieinkkel, egyezked¡nk, oly-
kor pattanÀsig fesz¡lt l¢gk´rben... Ide t¢nyleg k´t¢lidegek kellenek. Az ember itt Àl-
landÂ kihÁvÀsokkal Àll szemben, amelyeknek sajnos vagy nem sajnos, meg kell felelnie.

BeÀcska ¡lt¢ben kihÃzza magÀt, GulyÀs Bence csak most fedezi f´l a melle formÀit.
ä Ne haragudjon, de hÀt minek is ÀltatnÀnk magÀt?
Az asztal tÃloldalÀn mindketten felÀllnak, ¢s GulyÀs Bence is felÀll.
ä K´sz´nj¡k, hogy befÀradt ä nyÃjtja a kez¢t BeÀcska.
GulyÀs Bence a poharat n¢zi, azon tünûdik, megigya-e az ÀsvÀnyvizet, mert m¢g

bele sem kortyolt. AztÀn kezet rÀz BeÀcskÀval ¢s a termetes asszonysÀggal is.
A folyosÂra nyÁlÂ ajtÂig kÁs¢rik.
ä ViszontlÀtÀsra ä hangzik el egymÀs utÀn hÀromszor.
GulyÀs Bence az ÂrÀjÀra pillant. SimÀn el¢ri a buszt.
àAz istenit ä gondolja. ä Rem¢lem, nem kell majd f´lvÀgni?!...Ê
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A FOGAK DOLGA

BarÀtomat, a k´ltût, nevezz¡k VirÀgnak. Teljes nev¢n VirÀg BalÀzsnak. A fogorvosi
rendelû vÀrÂszobÀjÀban talÀlkozom vele. Neki egy alsÂ, nekem egy felsû zÀpfogam
¢rett meg a kihÃzÀsra. Nyomott ked¢lyhangulatban ¡l¡nk, nyelv¡nket rajta-rajtafe-
lejtve a fÀjÂs fogon, mely n¢hÀny perc mÃlva nem lesz mÀr a mi¢nk.

BarÀtom nagy müv¢sze a formÀnak, a rÁmnek ¢s a nyelvnek. VÀrakozÀs k´zben
anyanyelv¡nk sz¢ps¢g¢t dics¢rj¡k; legt´bb besz¢lget¢s¡nknek ez a tÀrgya. Van rÀ
idûnk, m¢g ´ten vÀrjÀk sorukat mielûtt¡nk.



MegÀllapÁtjuk, hogy nyelv¡nk gy´ny´rü. Ezt minden alkalommal megÀllapÁtjuk.
MegÀllapÁtjuk, hogy nyelv¡nk gazdag; a CzuczoräFogarasi-szÂtÀr 110 000 cikkbûl Àll.
MegÀllapÁtjuk, hogy e kincsbûl JÂkainak, Aranynak ¢s Illy¢s GyulÀnak jutott a legna-
gyobb r¢sz; k´z´sen irigyelj¡k JÂkait, Aranyt ¢s Illy¢st, s az irigys¢g okozta fÀjdalom
lassan elnyomja fogunk sajgÀsÀt. BarÀtom tud arrÂl is, hogy JÂkai szÀz szÂt sorolt fel
a vereked¢sre, k´zt¡k ilyen sz¢peket is, mint: nyeggetni, csÀvÀzni, felpoflevesezni, eldara-
kalni... °n arrÂl tudok, hogy hÀromezer szÂ van a r¢szeg emberre, k´zt¡k a borbetegje,
a borc¢g¢re, a pÂkos, a pr¡szki ¢s a bÁboros. A fogorvos beszÂlÁtja a k´vetkezût, s minthogy
ismeri BalÀzst, odak´sz´n nek¡nk... Ez alkalombÂl megk¢rdezem, honnan szÀrmazik
e szÂ ä e pillanatnyilag igen fÀjdalmas szÂ ä, hogy fog. BalÀzs a vogul pung ¢s az osztjÀk
penk feltünû rokon hangzÀsÀrÂl besz¢l, s megÀllapÁtja, hogy nyelv¡nk a fogakkal kap-
csolatban igen gazdag k¢panyaggal bÁr... R´gt´n elindulunk ezen a nyomon.

MegÀllapÁtjuk, hogy fogainÀl fogva v¢gigkÁs¢rhetj¡k a magyar embert eg¢sz ¢let¢n.
Javasolom, hogy kezdj¡k el a reg¢nyt abban az ÂrÀban, amikor a csecsemûnek j´n a
foga, hasad a tejfoga, vagyis fogzik... BalÀzs tiltakozik. M¢g elûbb. Fogatlan korÀban kez-
dûdj¢k a t´rt¢net, akkor, amikor az anyja m¢g szÀjÀba rÀgja az ¢telt, bÀr rem¢lj¡k, hogy
hûs¡nk nem lesz aff¢le neh¢zfejü leg¢ny, akinek felnûttkorÀban is f¡l¢be rÀgjÀk majd
a szÂt, hogy ¢rtsen belûle. JÂ eszü a gyerek, bÀr az iskolÀban nem fülik a foga a tanu-
lÀshoz, viszont mÀr el¢g fiatalon ä alighogy elejtette csikÂfogÀt ä mÀris fÀj a foga a
lÀnyokra. çmde mindjÀrt az elsû kalandba belet´rt a foga; a lÀny mÀst szeretett, s az
a leg¢ny ki is mondta kereken ä kimutatvÀn a foga feh¢r¢t ä, hogy ebbe nem vÀsik a fo-
gad, cimbora... Hûs¡nk azonban nem nyugodott bele abba, hogy belet´rj¢k a foga az
elsû prÂbÀlkozÀsba, bosszÃt forralt, vagyis fente a fogÀt vet¢lytÀrsÀra, ¢rezv¢n, hogy
ilyen fogÀra valÂ sz¢p lÀnyt amÃgy sem talÀlna m¢g egyet. Agyarkodott hÀt a leg¢ny el-
len, s bÀr a lÀny ¢rt¢s¢re adta, hogy nincs fogÀra ez a vet¢lked¢s ä kapta magÀt, ¢s ́ k´l-
re ment vele. Ott is hagyta a fogÀt a harc mezej¢n, vagyis kiszenvedett a vet¢lytÀrs
csapÀsai alatt.

ä Nem fÀj mÀr a foga ä mondta barÀtom ä, ami annyit jelent, hogy meghalt. Ezzel
v¢ge a reg¢nynek.

ä Nekem sem fÀj mÀr a fogam ä mondtam el¢gedetten, s lÀbujjhegyen megindul-
tunk kifel¢, mert ¢pp nyÁlt a rendelû ajtaja. °n egy felsû, û egy alsÂ zÀpfogÀt mentette
meg a pusztulÀstÂl, s dics¢rve a magyar nyelv gyÂgyÁtÂ erej¢t, megk´nnyebb¡lve
mondtunk bÃcsÃt egymÀsnak.

(A k¢zirat, mely ¹rk¢ny IstvÀn hagyat¢kÀban maradt fenn, feltehetûen az 1950-es ¢vekbûl valÂ; tudomÀsom
szerint nem jelent meg nyomtatÀsban. ä RadnÂti Zsuzsa.)
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