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Gyerekeknek

Leszkay András bácsi Moha-meséje

Foghúzás
Körülbelül tíz esztendõs korom ban egy té li es tén – még arra is em lék szem, hogy szom bat
volt –, ami kor vi zet it tam va cso ra
közben, fájdalom nyilallt a fogam ba. Gyor san a szü le im re pillantottam, nem vették-e észre,
hogy eltorzult az arcom. Meg nyugodva láttam, hogy senki
sem vett észre semmit, tehát
nem fognak rám parancsolni,
hogy menjek le a völgybeli fa lucs ká ba a dok tor bá csi hoz.
Tud tam én ek kor már hó na pok
óta, hogy lyukas a fogam és
hogy le kéne men nem be tö metni, de fél tem a fú ró gép tõl is, késõbb pedig – mert akkoriban
már nem is fog volt, in kább csak
lyuk – még jobban féltem a hú zás tól. De ha én meg is nyu godtam, hogy nem vették észre, a
fogam nem nyugodott meg. Miután lefeküdtem, és át me le gedett az arcom alatt a párna, tudat ta ve lem fo gam õkel me, hogy
nem csak a hi deg tõl tud fáj ni, hanem a me leg tõl is. Egész éj szaka kín lód tam, és csak az eny hítet te né hány perc re a fáj dal mat,
hogy hi deg vi zet tet tem rá. Be lenyi lallt ugyan olyan kor is, de aztán egy kis ideig csak tom pábban fájt. Egy-egy félórát még
alud ni is tud tam.
Más nap reg gel fá rad tan ugyan,
de szin te bol do gan men tem ki a
kony há ba reg ge liz ni. Nem fájt egy
csöp pet se. De haj! A for ró ká vé
elsõ kortya tudtomra ad ta, hogy
korai volt az örvendezés. Les tem megint édesanyám arcát,
nem vett-e ész re va la mit, és úgy
kortyoltam a kávét nagy óva tosan, hogy csak a má sik ol dalt érje.
Elindultam ugyan szánkózni,
reméltem, hogy eközben majd
elmúlik, de már a harmadik kert
elõtt vissza for dul tam. Be ül tem a
szo bánk ba, és úgy tet tem, mintha olvasnék. Valójában azonban szenvedéssel és tit ko lódzás sal telt el az egész nap. Kökörcsin barátom se jött át. Úgy
gondoltam, azt hiszi, ven dé ge-

ink van nak, hi szen ép pen va sárnap is volt. Azt hiszi, miattuk
nem men tem ki szán kóz ni se.
A második fájdalmas éjszaka
még rettenetesebb volt, mint az
elsõ. Amint mondani szokták,
falra tudtam volna mászni kínomban. Kivánszorogtam a
kamránkba, kerestem a szeg fûszeget, s minthogy nem ta láltam, rákényszerültem, hogy fel ébresszem édesanyánkat, és
megmondjam neki féltett tit komat, hogy fáj a fogam. Adott
édesanyám szegfûszeget is,
meleg sót is az arcomra, odaült
az ágyam mellé, és elhangzott
per sze a szem re há nyás: „Hányszor megmondtam neked, kis fiam, mi helyt egy pi ci ke lyuk van a
fo ga don, rög tön menj le a dok tor
bá csi hoz. Most már, lá tod, ak kora a lyuk, hogy ki kell húz ni a fogad.”
Nem sokat ért a szegfûszeg
meg a meleg só. Keservesen
kín lód tam, de még is nyö szö rögtem: „Nem kell kihúzni, majd kiesik ma gá tól!” Hal lot tam a sö tétben édesanyám hangján, hogy
mosolyog: „Ugyan már, kisfiam,
hogy le hetsz ilyen gyá va. Hi szen
hú zott már ne ked fo gat a dok tor
bácsi, tudod jól, hogy nem fáj a
hú zás egy csöp pet se.” Más nap
pedig reggeli után már komoly
hangon mondotta. „Indulj el a
doktor bácsihoz, kisfiam, mutasd meg, hogy csakugyan
olyan okos kis fiú vagy, mint amilyennek egész Törpeháza ismer!” „De már nem fáj! Hátha
nem is fog fáj ni töb bé, ha nem kiesik.” „Magad is tudod, hogy
nem esik ki, és fog fájni. Ha
elõbb nem, éj sza ka bi zo nyo san.
Csak nem akarsz még egy éj szakát így átszenvedni? Azt is
tu dod, hogy a hú zás nem fáj egy
cseppet sem.” Igaza volt édes anyámnak, tudtam én jól, hogy
nem fáj a húzás, mégis mialatt
le fe lé lé pe get tem a csi kor gó havon, vagy ötször megálltam, és
a fogamhoz nyúltam, nem mo zog-e már. Akkor ha za me het-

nék, és mondhatnám, nincs ér telme kihúzatni, kiesik ugyanis
hamarosan. A falu közelében
pedig már azon járt az eszem,
hogy be se me gyek a dok tor bácsihoz. Továbbmegyek a vegyeskereskedésig, és szeg fûszeget vásárolok. Hátha csak
azért nem használt az otthoni,
mert régi. De eszembe jutottak
az éjszakai kín ló dá sok, meg az,
hogy fájó foggal éppen most a
szünetben nem járhatok szán kózni, és amikor a doktor bácsi
ka pu ja elé ér tem, meg áll tam, és
a csöngettyû gombja felé nyúl tam. De mi a latt emel tem a ka romat, az jutott eszem be, bár csak
ne volna itthon a doktor bácsi.
Akkor nem haragudhatnék rám
senki, amiért szegfûszeget vá sároltam és hazamentem. Már
meg is szü le tett egy má sik gondo lat. Az, hogy ha már ka put nyitottak, és bementem, nem
mondhatom, hogy meg gon doltam ma gam. Most azon ban még
el me he tek in nen, és már vissza
is rántottam a kezem a csön gettyû gombjáról, és iz gal mamban fut ni kezd tem to vább a fõ utcán a ve gyes ke res ke dés fe lé.
Mialatt futottam, örültem is,
haragudtam is. Örültem, hogy
nem ülök a fogorvosi székben,
ha nem sza la dok a ha von, de hara gud tam is ma gam ra, mert sejtettem, hogy elõbb-utóbb, egy
vagy több napi szenvedés után
úgyis csak bele kell ülnöm.
Annyira tépelõdtem ezen, hogy
még meg is álltam, és töp rengtem, ne menjek-e vissza a doktor bácsihoz. Nem szegfûszeg
kell az én fo gam ra, ha nem fo gó.
Ekkor a vegyeskereskedés felõl
a doktor bácsi közeledett.
Messze voltunk már a házától,
nem láthatta, hogy be akartam
csöngetni. Mégis olyan zavarba
jöttem, mintha mindent tudott
volna rólam. Zavaromban, mi után köszöntöttem, és megállt,
hogy egy-két szót vált son ve lem,
a fog hú zás ról kezd tem be szél ni.
Ezt mondtam nevetgélve: „He -
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he, éppen most gondoltam a
dok tor bá csi ra, hogy egy csöppnyire félnek a foghúzástól a butuska gyerekek.” A doktor bácsi
azonban nem nevetgélt, hanem
komolyan nézett rám, és ta gadó an in gat ta a fe jét: „Nem csak a
butuskák félnek, Mohácska, és
nemcsak a gyerekek. Még én
magam is viszolygok tõle, va lahányszor fogat kell húzatnom.
Gondolj csak a tanító bácsi kislá nyá nak fe hér há zi nyu lá ra. Soha sen ki nem bán tot ta, min den ki
csak be cé zi, még is mennyi re fél.
Azért fél, mert vadnyúlõseit év ezredeken át hajkurászták rókák, farkasok, sasok, emberek.
Magával hozta tehát a félelmet
születésekor. A vérében van a
félelem mint ösztön. Örökölte.
Ha az utó da it ezer éven át sen ki
sem bán ta ná, a szá za dik uno kája már nem félne. Így vagyunk
mi emberek is. Évezredeken át
fájt a foghúzás. Õseinktõl örö költük az idegenkedést tõle, a
vérünkben van. Az ér zés te le nítés csak néhány esztendõs,
még nem szok hat tuk meg, hogy
nincs miért félnünk a fog hú zástól. Legalább ötszáz esz ten dõnek el kell telnie, hogy ez az
örök lött vi szoly gás el enyésszék,
hogy ez a félelem teljesen
kivesszen az em be ri ség bõl.” Elszörnyedtem: „Ötszáz esz tendõ? Még ennyi ideig fogja ha logatni az emberiség a fog húzást?” A dok tor bá csi el mo so lyodott: „Azt nem mondtam, csak
azt, hogy idegenkedni fog tõle.
Hi szen akit az ér te lem irá nyít, az
akkor sem halogatta, amikor
még fájt, és nem halogatja ma
sem. Viszolygok tõle én is, mint
mondtam, de nem halogatom,
és ha hú zat nod ké ne, nem ha logatnád te se.” Buzgón bó lo gattam, hogy nem halogatnám én
se, nem bi zony. Az tán el vál tunk,
vásároltam a ve gyes ke res kedésben egy deka szegfûszeget,
és hazafelé indultam. De min den tizedik lépés után meg álltam és töp reng tem, ne csön gessek-e be mégis a doktor bá csihoz. Most ugyan nem fáj a fo gam, de jön az éj sza ka, a me leg
pár na, a hi deg víz, nem fo gom-e
nagyon megbánni, hogy nem
húzattam ki. De nem bírtam rászán ni ma gam, és ami kor a doktor bácsi háza következett, még
meg is gyor sí tot tam a lép te i met,
hogy csak elsiessek elõtte, ha -
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za, haza. Aztán majd lesz,
ahogy lesz. De ek kor meg pil lantottam valakit, és hirtelen meg álltam. Kökörcsin barátom jött
Törpeháza felõl. A doktor bácsi
kapuja elõtt megállt, és a csön gettyû gombja felé nyúlt. De
nem rán tot ta meg, vissza húz ta a
kezét, tétovázott. Aztán egyszerre csak sarkon fordult, és
szaladni kezdett vissza, Tör peháza felé. Megdöbbentem. Hát
ez micsoda? Úgy lát szik, ne ki is
orvoshoz kell mennie, és nem
mer. Utánaszáguldottam hát, és
vál lon ra gad tam: „Állj csak meg,
hékás! Mi bajod van? Miért jöt tél?” Ijedten szembefordult ve lem, és már lát tam is, hogy mi a
ba ja. Úgy fel volt da gad va az arca, hogy még a szá ja is fél re állt.
„A fo gad fáj, lá tom, ha nem mondod is.” De ta ga dó lag in tett: „Már
nem fáj. Mialatt lejöttem elmúlt.
Te miért vagy idelent?” Rá ri pakodtam: „Az nem fontos. Az a
fontos, hogyha leküldtek a szü leid a doktor bácsihoz, akkor
menj is be hoz zá! El múlt, mi a latt

lejöttem? Jó kifogás, ismerem
az ilyes mit. Gye re ve lem, és becsöngetünk!” Kökörcsin ré mülten né zett rám: „De ak kor ki húzza. Neki hiába mondom, hogy
elmúlt.” Türelmetlen lettem:
„Majd meg né zi, és ha ki kell húzni, ak kor csak húz za is ki, hi szen
tudod, hogy nem fáj a húzás.
Húz tak már ne ked fo gat, hát mit
félsz tõ le?”
Megmarkoltam a karját: „Tu dod te, miért félsz? Mert örö költed a félelmet az õse id tõl. A véred ben van. Csak hogy te em ber
vagy, nem házinyúl. Ne engedd
te hát, hogy ef fé le örök lött ösz tön
parancsoljon neked! Az ér telmed irányítson! Hogy vi szo-

lyogsz a foghúzástól? Azt el hiszem. De tu dod is, hogy nem fáj,
te hát ne ha lo gasd, gye re vissza
a doktor bácsihoz.” De hiába
akartam vonszolni, meg ka paszkodott a kerítésben: „Könnyû
neked az értelemrõl prédikálni.
Ha neked kéne fogat húzatni,
másképp beszélnél. Engedj el,
hazamegyek!” „Nem mégy ha za! Nem en ge dem, hogy to vább
kínlódj a gyávaságod miatt.
Mondd csak, te gyá va ku kac! Ha
kihúzatom elõtted a rossz fo gamat, és lát ni fo god, mi lyen semmi a fog hú zás, be le ülsz-e utá na
a szék be?” Má sod per ce kig szólni sem tudott a csodálkozástól.
Azután is csak sut to gott meg hatott sá gá ban: „Mo ha! Iga zán megten néd ezt?” „Meg én. Ki hú za tod
akkor te is?” – és nyújtottam a
te nye rem. Be le csa pott: „Ki hú zatom.”
A doktor bácsi nagyot nézett,
ami kor be ál lí tot tunk, és így szóltam: „Tessék szíves lenni megnéz ni ezt a fo ga mat, és ha ki kell
húzni, tessék.” Néhány perc
múlva nagy élményben volt ré szem. Vár tam, hogy húz ni kez di
a dok tor bá csi a fo ga mat, de már
fel is mutatta. Észre se vettem,
mi kor ki emel te! Kö kör csin azonban el mo so lyo dott: „Ki tu dom én
húzni magam is.” Azzal be lenyúlt a szájába, kivett valamit,
és elém tar tot ta a te nye rén. Egy
jókora kavics volt. Bámultam.
„Nem ér tem. Et tõl fájt a fo gad?”
Nevetett. „Dehogyis! Ettõl látszott da gadt nak az ar com. A fogamnak sem mi ba ja. Át men tem
hozzátok az elõbb, és mondta
édesanyád, hogy lejöttél fogat
húzatni. Utánad jöttem, és lát tam messzi rõl, hogy nem mersz
be csön get ni, ha nem el sza ladsz.
Mondta édesanyád, mennyire
kín lód tál az éj jel, gon dol tam hát,
hoz zá se gí te lek, hogy ki hú zasd.”
A doktor bácsi nagyot ha ho tázott, én meg majd elsüllyedtem
szégyenletemben. Hogy ki kecmeregjek a zavarosból, hátba
öklözgettem Kökörcsint: „Ó, te
csibész, ó, te becsapós csibész!” Nevetett ugyan, de el ugrált. „Hagyd abba, hékás! Ez
csakugyan fáj. Nem úgy, mint a
foghúzás.” De örvendezõ ne veté sén lát szott, hogy tud ja: mindegyik öklözésem egy nagyon
há lás ba rá ti öle lést je lent.

