
FOGAK Irta B i r k á s E n d r e

Reggel, mosakodás közben - éppen az arcát szappanozta - eszébe
jutott Elischer, az osztálytársa. Meg amit tegnap mesélt ott az alagútban.
Hogy lehet, hogy ez neki nem jutott eszébe? Neki! Szinte érthetetlen. El
mélkedésében anyja zavarta meg:

- Moss nyakat is!
Jó-jó! A nyakát ma azért se mossa meg, s már nyúlt is a törülköző

után. A szappant le se mosta arcáról. Tervei mínden figyelmét lekötötték.
S háborgott magában: még itt a fürdőszobában sincs egy. perc nyugta.

Megint az anyja:
. - Siess, kapd be a reggelidet ... Jenci már rég- elment.
Igen, Jenci, aki "már rég elment". S aki idejében felkel, nem úgy

kell kivakarni az ágyból, mint őt, nem piszmog, és szó nélkül nvakat,
sőt fület is mos. De most igazán nem érdeklik az ilyesmik. Újra Elische
ren járt az esze. :Éppen ez a kis mulva dagi!

Az anyja most a háta mögött állt, onnan hangzott:
- Gazsi, az ég szerelmére, idd meg már a kávédat. Elkésel . .. me

gint elkésel, S a kenyérhez hozzá se nyúltáll ...

. . . Elischer a padszomszédja volt, jól megfért vele. Ennek két oka
volt, az egyik az, hogy Elischer is csak afféle hármas tanuló volt, mint ő;

a másik, hogy selyempapírba csomagolt finom uzsonnákat hozott az is
kolába, amiket mindig megfelezett vele; illetőleg pontosabban, tízóraíja
felét vagy még többet is rendszeresen elkunyerálta tőle. Anyja neki is
akart uzsonnát adni, de ő fölényesen kijelentette, hogy erre semmi szük
ség, mert az iskolában sohasem éhes. Elischer sonkás-vaias rooozős kifli
ket 'hozott, az ő anyja pedig sohasem vett péksüteményt. azt hangoztat
ván, hogy a barna kenyér sokkal egészségesebb. Senkáról meg náluk szó
sem lehetett. De az volt az igazság, hogy Elischerén kívül tulatdonkén
pen alig vitt más fiú tízórait az iskolába. Akkor ő miért vigyen? Elischer
más; neki hosszú, loknis haja van, mint a lányoknak, s vasárnaponkint
nyáron is fehér cérnakesztyűt kell viselnie.

. . . Ballagtak hazafelé, át az alazúton. Lógtak egyet fent a Várban.
:E:ppen omnibusz csattogott el mellettük, amikor Elischer újra rákezdett :

- Te, bizisten, alig éreztem valamit.
A "bizisten" Gazsi szerint nem nagyon illett Elischer szájába, mert

hiába volt hármas tanuló, azért valamiképpen finomkodva, felnőttesen be
szélt, dehát nem kell mindenen fennakadni.

- Tudod, benyúlt a számba egy fosróval, csak úgy ezyszerűen be
nyúlt, minden teketória nélkül, s egy pillanat alatt kint volt a fogam.

Persze nem az volt az érdekes, hogy kihúzták ezv esetlea ép Iozát,
hanem az, hogy mindez délelőtt, a számtanóra alatt zajlott le. Ez a pufók,
bubihajú Elischer a szünetben egyszerűen csak odafarolt Margit néni elé,
s úgy pléhpofán bejelentette, hogy fáj a foga, elmegy a fogászatra. Mert
az év elején fogászatot rendeztek be az iskolában, ott volt a földszinten,
a folyosó végén, s nagyon is meglepő módon Elischer volt az első az osz
tályban, akinek eszébe jutott ez a remek Iógási lehetőség. Éppen ennek
a kövér hólyagnak.

...,-- Aztán volt otthon nagy izé ... hát csodálkozás ... A grószmuttitól
kaptam húsz koronát - s vette elő máris a zsebéből és mutatta a pénzt. -
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Mondták, hogy erre nem volt semmi szükség, ha' fáj a fogam, elvisznek
valamí tanárhoz vagy mihez, aki az apukám szerint már elég sokban
van nekünk ... Persze röhejes, mert oda nem mehetek számtanóra alatt. ..

Elischérék a Gazsiék melletti házban laktak, az első emeleten. Pa
pájának ruhaboltja van Pesten, német nevelőnőt tartottak mellette, s
rendszerint csak azzal engedték ki az utcára. Látta néha, ahogy ment
azzal a görbe lábú német nővel a játszótér mellett, miközben ő golyózott
vagy lasztizott a barátaival. Jó még, hogy nem vezeti .kézen. Rohadt hely
zetben van Elíscher, .az kétségtelen. S ezt bizonyára ő is tudja, de restelli
bevallani.

Sokszor volt náluk, de Elischer még sohasem fordult meg az ő laká
sukban, pedig hívta néhányszor, de Elischernek mindig van valami dolga,
megy át Pestre, sétálnia kell azzal a nővel, zongoratanárnő jön hozzájuk
meg effélék.

Néha, ha ilyen hangulatban volt, meg-megsajnálta Elischert, hogy so
hasem engedik ki a térre golyózní, helyből távolba ugrálni meg padalat
tizni. De hogy miért volt ez így, azt nem akarta megkérdezni, mert
érezte, hogy ez nem illenék. Mít is felelhetett volna erre? Valószínűleg a
vajas-sonkás kiflivel, sok szebájukkal és a német nevelőnővel füf!ltött
össze mindez, kár lett volna a dolgot feszegetni. Csak míóta a harmadikba
járnak, nem jön a nevelönö érte az iskola elé, s Elischer láthatólag min
dig húzza az időt hazáig, csakhogy minél tovább tartson az út, minden
utcasarkon megáll, fontos közölnivalói vannak. Mert amióta nem jön érte
aza német nő, rendszerint együtt mentek haza. '
javára, s neki is segítenie kell Margit néninek.

Most történt először, hogy meg tudott lógni hazulról. Nyilvánvalóan
a sikeres foghúzás bátorította fel. Azt hazudta otthon, hogy be kell men
nie az iskolába, másnap valami ünnepélyt rendeznek a háborús árvák

Elischer megállt az alagút közepe táján, egy falba vájt üreg tátongott
előttük, a nyílás előtt léckerítés. Gyanús dolog, kétségtelenül. Ki tudja,
mi célt szolgál, s hová vezet ez a nyílás, miféle mély barlangba?

- Itt éjszakánkint betőrök tanyáznak - jelentette ki Elischer fölé-
nyesen. - Itt fogták el azt a baltás rablót is.

- Tényleg?
- Persze.
- Honnan tudod?
- Tudom és kész.
- S hagyják őket? Példának okáért be lehetne falazni. Példának

okáért ...
Erre Elischer nem tudott felelni.
Amikor kiértek az alagútból. már szürkülni kezdett.
- Nálunk már betörtek egyszer - kezdte Elischer rövid hallgatás

után. - Tavaly nyáron, amikor a Balatonnál nyaraltunk. De nem vit
tekel semmit. úgy látszik, megzavarták őket.

- Hozzánk is ... a fáskamrába a pincében.
- Azok nem voltak ig.azi betörök. Igazi betörök pincét nem tör-

nek fel.
- De leverték a lakatot, s elvittek egy halom fát.
- Mondom, azok nem igazi betörök voltak. Lakók, vagy mit tudom

én kik - hangzott majdnem ingerülten.
Na, most mindjárt szájon vágja ezt az Elischert. Vagy jól kitekeri

a karját. Ahogy nemrég Jenci mutatta. Hogy megjött ennek az Elischer-
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nek a bátorsága ... De persze nem bántja, E1ischert nem bánth!tja r~..
des fiú, nem akar összeveszni vele. Elég szerencsétlen lehet a frajl~inJá..
val, meg hogy ilyen szörnyű hajat kell viselnie. Lehet, hogy nem szép
tőle, de ha ennyire odavan attól, hogy annyit tud a betörőkről most azért
megkérdezi l '

""'""' ~1Jji'1dd, miért nem vágatják ié. ahajád?
- Ahyukáfu hém engedi --- mbndta Eliseher hirtelen elkenődve, bá

tortalanul.
. Befordultak egy sarkon, aztán mentek szótlanul tovább. Nem, hagy

~:a ~ellett voln?- a ha.ját. Hi~z az iskolábanJs mennyit kínozzák, csúfol
Ja~ ,ert.e. De, azer: az 19azságerz~te is háborgott : igenis, az ő pincéjükben
is Iga!I,beter5k J.ártak. De mégis sajnálta Elischert.

= ~SW.aá poHi '\Ta~y, hbID' csak úgy fögtad magad és elmentél oda
a jo~ászatrá, - fiiofirlta vígasztalásképpen. - :Es tényleg nem fájt'!
, . Elíscher nem szólt, csak a fejét rázta meg. Gazsi ekkor vette észre
Elischemek könnyes a szeme. Nem széltak többé egymáshoz s hamaro~
san elváltak i • , '

.; .. iVi:áraz eisőórári tneg~hezeit Ótthon csak éppen belekóstolt Il
kávéjába, a kenyeréhez hozzá se nyúlt, annyira kellett már sietnie az is
kolába. .Ma különös izgalommal, vágyakozással gondolt Elischer kíflíjeíre,
vagy H!het, hb~ EUsblher nem ad többé a tízóraijából. Azért, mert tegnap
szebahozta a haját? Kínos lenne, iHfld$; ..
. ,'Végre csengettek, Elíscher előszedte a sely~mpapirba csomagolt kif

liket;A hárombólkettőt odaadott Gazsinak.
13gytná,stla~~ö~v?, taszígálvá siettek ki az osztályból az udvarra. .
~ Ótthofi mekfkeraezttlm az apukámat .. - mondta Elischér egy. fá

alatt - s ö azt mondta, hogy azért néha előfordul, hogyabetörők fás
kamrákat is feltörnek. Persze irikább csak az olyan kezclőféiék.

D@ Gaz$i" a~i ái utolsó kiflivégnél tartott, alig figyelt a szavára. Ne
vigltszi§.ija Élisch€f, erre sefnfni szüksége. Terve foglalkoztatta. :De aztán
valami más is lekötötte a figyelmét. HIrtelen kinyújtotta a lábát egy mel
l~ttük.elfutó osztálytársuk, a vörös Konrád eiéíH, I:l.ki jeles tanuló volt,ae ettől fűgge~l~hűl is utálta, azonban az idejében észrevette a szándékát
és átugrott II lábári.

- Marha! Megmondalak a Margit néninek! - fújta vissza.
Ekkor égy pirospozsgás, kövérkés férfi állt meg Gazsi előtt. Perlesz

tanító bácsi volt, ő tanította Jencit a negyedikben. Bal kéze vészjóslóan
kinyúlt Gazsi irányába, mutató és hüvelykujjával nagy szakértelemmel
megragadta a fiú haját a füle felett, s kezdte húzni felfelé, úgy högy
Gazsikénytélen volt fájdalmában lábujjhegyreemelkedni. Amikor már
majdnem a cipóje orr án állt, spiccelve, mint egy ballerina, a tanító hir
telen elengedre a haját, majd jobb kezével villámgyors mozdulattal .po
fon verte. Ez volt Perlesz tanító bácsi specialitása. Gazsit a pofon színte
Q levegőben érte. Ennek a fenyítőmódnak az volt a jellegzetessége, hogy
az áldozat hirtelenében nem tudta eldönteni, hogy mi fájt jobban: a po
fon vagy a hajhúzás.

_ Nem szégyenled magad.. elgáncsolni társad! - korholta Gazsit a
tanító szelid oktató hangon, szinte ellágyultan.
. Csengettek, mentek vissza az osztályba. Elischer egy kis csokoládé

darabot bányászott ki zsebéből, odaadta Gazsinak.
_ Sunyi barom, ne törödj vele - vigasztalta Gazsit, akinek még
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mlndlg vörös volt a képe a pofontól. --: S ez fog .minket ís tanítani? Le
het, hogy engem jövőre magániskolába Iratnak.'

Sunyi barom - nem rossz, Elischer határozottan fejlődik. Használt
neki a foghúzás. Bár tőle hallhatta, de így is fejlődés ez Elischernél, el
kell ismernie fehér céfnakesztyüje, most meg a hülye magánisköléja el
lenére is. Egyébként az igazság az, hogy ó meg Jencitői hallotta a suny!
~~~ . .

''''-. tegy fiyugodt, ezt nagyon is megjegyt:!ztem magamnak - mondta
Gazsi kömoran, .

. ,~hekÓrájük voÍt. A tanítónő, aki az éneket tanította, nagy. odaadás
sal kisolló val a körmét nyiszáIta a katedrán.

.Debrecenbe kéne menni ..." - üvöltötte az osztály, már ötödS;Zi;)f

ismételve. ".' I .. ' '.
A követkézlS Ml:1 löh1raj~, akkor fog lelépni - határozta ei Gazsi.

A budai hégyek volt feladva. Meg valamit rajzolni is kellett volna, Azt
se tudja, hol a földrajzfiizetE!.

hVigyázz kotsis lyukas a kas';,. '
- Ml at a kas? - Kérdezte Elischel'.
~ Tudja a fene, de kit érdekel •.• Mondd, egy Ici-picit se fájt, amí-

kor húzta? . '
...... Nem; thbYlaH.m mái: ... Annyit, mint 'egy tűszúrás.

AJnikor a szünet után becsöngettek és elkér,eÚíz6tt a fbgásuitta, M~t..
itit nénitő], s aztán ott maradt egyedül azUres iskolafolyosón. hirtelen
elhagyta. a bátorségá. Mo'st .még. ridegebbnek. még. elhagyatottabbnak
tűnt a nét:>teleh folyosó, mint máskor, amiko~ W. C;-re kér-ezkedve va~
élkésve Végigróttil. ,De már mlttehet? Elíscher miatt sem hátrálhat me~.
Persze, lehet hogy hozzá se nyúlnák a fog~jhb~, ~ doktbr hácsi maja még
szépen meg is dicsér,i, hogy ilyén okos volt és eljött; vagy annyian lesz
nek, hob nf!il'l. kerül sorra, elküldik, jőjjön máskor. Ha nem olyan sür-
g~$ ~S hem fáj olyan nagyon... Reménykédett., '. .

Félénken bekopogtatott a rendel(5 ajtaján. Nem kapöh váiMztlfa
lán nincs is nyitva? Beteg a doktor bácsi. De nem, engedett a kilincs.
Benyitott. A váróhelyiség üres,. a falnál fapadok. Talán nem is jár jó hé
Iyen? OeMt ott állt az ajtón: Iskolai fogászat.

Leült. Most mi lesz? "Sohase hazudj, ázt akarom, hogy Igaz, égy~
nes ember legyen belőled!" ~ szokta az ányja mondogatni. Egyenes ...
Kihúzta magát a padon. ült kifeszített derékkal. Valamit talán ez is
segít.

AjM nyfn, bedugta a fejét egy fehér köpenyes szőke néni.
~ N'a, gyere öcskös. . .. .
Csak így, egyszerűen. Most látott életében először fogorvosi széket.

Iszonyú volt. Egy kopasz, szemüveges bácsi íróasztalnál ült, újság volt
kiterítve előtte.

A néni leültette a székbe, kendőt kötött a nyakába. A :thi nézte 1\2
ablakon át. az iskola előtti téren a csupasz, novemberi fákat, s azon túl
a templom falát. Jövőre gyónni fog, be kell vallani maid mindenbünét

- H?l fáj? - kérdezte a bácsi, aki most már ott állt mellette. '
Gazsi hallgatott. Nem, nem hazudik. Találja ő ki melyik fáj. Azért

orvos,' . ,
- Na, nyisd ki szépen a szád!
A fiú rémüIten engedelmeskedett.
A bácsi egr horgolótűszerű szerszámmal piszkálgatni kezdte fogait,



Aztán hátrafordult:
- Gizike nyissa ki egy kicsit az ablakot, kibirhatatlan ez a hőség.

Hogy lehet így fűteni! Szólni kellene az altisztnek.
Most a horgolótű másik végével ütögetní kezdte Gazsi fogait.
- Ez fáj? - kérdezte, de mintha oda se figyelt volna.
A nő kinyitotta az egyik ablakot. A gyereknek most úgy tűnt, hogy

az orvos valamiképpen Perlesz tanító bácsira hasonlít. Ennek is olyan
piros képe van, mint neki. .. Hát ha így veri a fogait, fáj mindegyik.

- Igen, azt hiszem - rebegte megadóan, hogy legyenek már túl a
dolgon. :ez a hülye ütögetés kezdi idegesíteni.

- Na, jól van - állapította meg a doktor bácsi szinte elégedetten,
megnyugodva. Aztán a nőhöz fordult, megszakított beszélgetést foly
tatva:

- Ezek szerint, mint az újság írja, ott van IV. Károly Szombathe
helyen. .Hát mit akar az a szarencsétlen ember? Az errtente úgyse engedi
vissza. Magának Gizike, mí a véleménye?

- Tudja, doktor úr, én sajnálom őt. Emberileg... Mégis, király,
vagy legalábbis az volt. Űt is meg kell érteni, emberileg - magyarázta
a szőke néni, de már ő is ott állt a szék mögött, s szorította két kezével
a fiú fejét, amitől az még jobban megrémült.

A következő pillanatban bent volt a szájában a fogó, s valami meg
reccsent. Míntha tüzes vasdarabot forgattak volna meg az ínyében, olyan
irtózatos- fájdalmat érzett.

Az orvos kihúzta a fogót. Nem volt rajta a fog.
- ~rdekes - mondta a nőnek, mintha nem is élőlény ült volna ott

előtte a székben, s vett egy másik fogót. - Ilyet gyereknél még nem is
tapasztaltam, pedig húztam már eleget . .. Dehát kinek kell az a király,
ki a fenének?

Nekiesett a fognak a másik fogóval, egy-kettőt cibált, reccsentett
rajta, aztán kint volt. Vetett rá egy pillantást, aztán bedobta a szernét
vödörbe, s rosszalóan megcsóválta a fejét, dé ez nem a fognak szólt, ami
ugyanis egészségesnek látszott, hanem a Szombathelyen időző királynak:
,,'ez a szédült IV. Károly!"

Gazsinak ki kellett öblítenie a száját, megtörölték véres ajkát és
állát, aztán mehetett.

Nem messze az iskolától, egy sarki hirdetőoszlopnál megállt, újra
kiköpte a vért a szájából ... Fojtogatta a sírás. A'l a marha Elischer ...
Tűszúrás! Indult haza.

Az anyja nyitott ajtót. Amikor meglátta, felsikoltott:
- Jézusom! A szád! Verekedtélmegint?
Gazsi most már sírt, rázta a zokogás.
- Kihú .. húzták a fo .. fogam ...
- Jaj, Istenem gyere szépen. Nagyon megkínoztak, ugye kicsi-

kém? Ott az iskolában Fájt, persze, hogy fájt, ha így vérzik még min-
dig - s törölte már a gyerek száját. - Miért is kellett odamenned? S
nem is mondtad, hogy fáj a fogad.

- Az iskolában kezdett fájni. Irtózatosan! - zokogta a fiú kétség
beesetten, most már inkább csak azért, hogy hazugsága még meggyőzőb

ben hangozzék.
Az anyja lehajolt hozzá, megcsókolta az arcát, aztán vezette be kezén

fogva az ebédlőbe. Most jutott eszébe: a fiún nem volt a télikabát.
- S a kabátod?
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- B,ent maradt az osztályban.
- Na, jól van, majd bemegyek érte. Biztosan meg is fáztál, hideg

van kint. Na, gyere szépen, kifűzöm a cipődet - térdepelt le a gyerek
előtt, aki elterült a hintaszékben. - Lefekszel ... Alig ettél valamit reg
gelire. Sejtettem, hogy valami bajod van ... Majd csinálok madártejet.

A gyerekszobából hegedüsző hallatszott. Jenci gyakorolt: ujjgyakor-
latok a második fekvésben.

- Hogy-hogy Jenci itthon van?
- Hazaküldték őket ... A vörhenyjárvány miatt.
Még ez is. Öket sohasem küldik haza... Jenci már gímnázíumba

járt, elsőbe.

.. . Gazsi elégedetten nyúlt el az ágyában, de közben azért ügyelt
rá, hogy elégedettségét titkolja.

Anyja az ágya mellett ült; időnkint megkérdezte:
- Fáj még?
- Fáj - hazudta Gazsi csökönyösen minden alkalommal. Most már

mindegy, jövőre úgyis gyónni fog. Tudta, ha előbb hal meg, valószinű

leg pokolba vagy legalábbis tisztítótűzre kerül, az se a legjobb hely, de
ezzel most nem törődhet.

Kis szünet után újra felhangzottak az ujjgyakorlatok a második fek
vésben.

- Kérek egy pohár vizet, és Jenci ne hegedűljön - szólalt meg
Gazsi.

- Igazad van - felelte az anyja. - Menj Jenci a hálószobába, ott
gyakorolj. Napok óta kezedbe se vetted a hegedűt ... :Éppen most jutott
eszedbe?

Jenci fogta sértődött képpel a hegedűjét és a kottaállváayt, de még
az ajtóig se jutott, amikor Gazsi panaszos hangon utánaszólt:

- Ott se hegedüljön, behallatszik.
- Jól van, ott se fog - mondta az anyjuk kissé fáradtan s Jenci-

hez fordult: - Tedd el a hegedűt, tanulj inkább ...
Aztán felállt, hogy hozza a vizet Gazsinak.

DANIEL

A próféta: Vermek n1líl1l4k elénk, amerre járunk.
Nap süt, csöndes a rét, se hang, se árnyék
nem tart vissza: "Zuhanj!" Az út ijedten
elfut lábad a161. Hiába kapkodsz:
gyáván elhagy, elejt a rét, a napfény 
zsákmányul haragos fenevadaknak.

A költ6: Nagy profétal - segíts dalolva járni
vak gödrök peremén, a rémületnek
botl6 perceiben taníts a rétek
fényét, illatait magunkba szívni;
vermek mérge előre meg ne rontsa
kedvünket, mielőtt az ég sötétül.
Nézz ránk, Tisztaszem'Ú, te meQtanultad,

Tótfalusv István
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