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Juhász Béla

A favágó felesége

A favágó felesége túrót árul a piacon. Három tehenük van a kis 
hegyvidéki faluban, ahova csak erdei földút vezet. Tizenhét év 
házasság alatt két fiúgyermeket hoztak össze. Szépek, mint az 
anyjuk. Erősek lesznek, mint az apjuk. Mindketten remélik. És 
akkor ők is kimehetnek naponta a fakitermelésre. Nem könnyű 
munka a favágás. Erő kell hozzá, meg nagy hozzáértés. És erős, 
kétszer főzött pálinka.

A favágó feleségének már véletlenül sem jut eszébe, hogy na-
gyon elege van ebből az egészből. Nem is mer gondolkozni. 
Imádkozni is csak hétvégén szokott, amikor elmegy a templom-
ba. Hétvégén nincs piac. A vasárnapi túrót félreteszi hétfőre. Bár 
a hétfői piac is elég gyenge.

Pénteken fogy legjobban a túró. Évek óta, hetente eljön meg-
szokott adagjáért a városi tanácsos. Két tízessel fizet. És vissza-
kap négy ötöst. Ez jár neki, gondolja a favágó felesége. Hisz olyan 
régóta veszi nála a túrót. Bár lehet, hogy már nem is tagja a ta-
nácsnak. 

Egy nap megsúgta titkon, hogy javasolni fogja, tüntessék ki 
díszpolgári címmel. Mert megérdemli. És a kiválasztottak között 
úgysincs túrósasszony. Otthon nem is árulta el, mekkora meg-
tiszteltetés fogja érni. Lehet, nem is értékelnék. 

Az otthoniak aznap mind a fekete-fehér foltos tehenük vajúdá-
sát lesték. Nagyon várták a kisborjút. 

Az érem harmadik oldala

„Az éremnek két oldala van. Nincs harmadik oldala. Ne erősköd-
jék, kérem! Úgysem tehetünk semmit. Fehér vagy fekete. Keserű 
vagy édes. Apáca vagy k...a… Az éremnek csak két oldala van! 
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Mert csak ennyi lehet. Elhiszem magának, amit állít, de ez nem 
elég. Ezen nem lehet változtatni. Az éremnek nincs harmadik ol-
dala. Megértem, tudom, kérem, nekem is ez a véleményem. Sőt, 
egyetértek. De semmit sem tehetek. Az éremnek csak két oldala 
van!... Lehet, hogy magának van igaza, nem kételkedem abban, 
amit állít. Lehet, hogy négy oldala van, vagy nyolc (bár én is csak 
háromról hallottam)… De azt hiszem, elég világosan tudomására 
hoztam: az éremnek nálunk nincs harmadik oldala!... Pihenj!”

A halál oka ismeretlen...

Szőke János – családja nógatására – mégiscsak elment a városi 
poliklinikára. Soha életében nem volt még orvosnál. Most sem 
akart elmenni. Szőke János olyan ember volt, aki csak akkor teszi 
le a szerszámot, ha leragad a szeme. 

Nem szokott panaszkodni, de végül mégis elmondta dr. G-nek, 
hogy egyfolytában fáj a melle, és olykor szúr a háta, meg a dereka 
is hasogat, de a legrosszabb az, hogy egész nap köhög. 

– Kevesebb pálinkát a butykosba! Írok egy kis vitamint, az nem 
árt – mondta kópésan az orvos.

Három hét múlva újra felkereste dr. G-t. Elmondta, hogy még 
jobban köhög. És olykor véres húsdarabokat köp. A felesége sze-
rint a tüdejét hányja ki. Az orvos csak mosolygott szelíden. Pedig 
szalvétába csomagolva elvitt mutatóba egy kis darab véres cafa-
tot. 

– A maga tüdejének, bátyám, kutyabaja! Azt ajánlom, hogy 
holnaptól kevesebb zsírosat egyen – szólt az orvos, és szólította 
a következő beteget. 

Egy hét sem telt bele, és a mentők kórházba szállították Szőke 
Jánost. Épp dr. G. volt az éjszakai ügyeletes. A mentőorvos el-
mondta neki, hogy a beteg erősen köhög és véres húsdarabokat 
hányt. Az egyik egy tüdődarabkára hasonlított, egy másik olyan 
színű volt, mint a máj. Azután talált az ágyában egy kis darab 
vesét, és szeme láttára kihányta egyik szívbillentyűjét. 



J   e   l   e   n 65

Dr. G. tanácstalanul maga elé meredt. 
– Azt hiszem, vakbél. Maga mit mond, Kálmán? – dünnyögte, 

de nem várta meg a mentőorvos véleményét. – Azonnal szállít-
sák át B.-várra K. professzorhoz!

– De doktor úr, a páciens már agonizál! – mondta ingerülten a 
mentőorvos. 

– Miért húzza az időt, Kálmán?! Minden percért kár! – mondta 
dr. G., és ásított egy nagyot. Aztán bement a műtőbe. A műtőasz-
tal felé sietett.  Amikor éjszakai ügyeletes, mindig magával viszi 
egy aktatáskában kedvenc kispárnáját, azt a csíkosat. 

Bárban

Beléptem a bárba. Jólesett a hangulatvilágítás az aszfaltot felfor-
rósító, perzselő napfény után. 

A pincérlány köszönt. Csinos volt. Amikor lehajolt az alacsony 
asztalokhoz, csodásan kifénylett rövid szoknyája alól két hamvas 
combja. 

Odaléptem a presszógéphez. Hamar elkészítettem a kávét. A 
pincérlánynak is akartam csinálni egyet, de azt mondta, már 
ivott három és felet, meg a szíve is gyenge.

Egy kockacukrot tettem bele. Élvezettel szürcsöltem. Olyan 
volt, mint az otthoni. 

Tíz darab apró érmével fizettem. A pincérlány (akinek kipec-
kelt, mégis igéző melle is elismerést érdemel) megköszönte. 

Aztán felöltötte legbájosabb mosolyát, s tenyerembe nyomott 
egy kis borravalót. 


