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Viera Švenková 
 

A fekete kosztümös hölgy 
 
A rossz idő, vagy tán a rossz lelkiismeret hajt-
ja az embert az ismerős kocsmába. A néptelen 
turistautak mentén pusztuló fák, a letarolt 
dombok, az üres parkolók miatt rossz a lelkiis-
meret. Előbb tönkretesszük a természetet, az-
tán már nem látogatjuk, pusztuljanak benne 
az emberek is, nem hagyjuk, hogy megéljenek 
a kocsmák, a cukrászdák, a frissítőt és emlék-
tárgyakat árusító bódék konganak az üresség-
től. Meggyorsítjuk lépteinket, beszívjuk a sör 
illatát, türelmetlenül intünk a pincérnek, egy 
pohár sört kérek, a szavak szégyenlősen csen-
genek, egy igazi dáma teát rendelne. Bizony, 
nemcsak sörrel lehet ünnepelni az életet. Meg 
aztán mit kezdjünk az estével? Ha már köpünk 
rá, mit kezdjünk az élettel? 

Az ablaknál lévő asztaltól szép a kilátás a 
hegycsúcsokra. Élvezni kell a látványt. A sör 
ugyan pocsék, de a kilátás elsőrendű. Bizonyára 
ez vonzza Viliamot is. Valami élveteg nőszemély 
látványa nem lenne rá ilyen hatással. 

A szomszédos asztalnál egy elegáns, fekete 
kosztümös hölgyvendég szintén a kilátásban 
gyönyörködik, hosszú lakkozott körmű ujjai-
val az asztalon lévő napszemüvegével játszik. 
Később, estefelé a bárpult árnyékába húzódik, 
az embereknek háttal, magányosan üldögél a 
drága whisky mellett. Valami titokzatosság 
lengi körül. 

Az ajtóban megjelenik Jano, kérdés nélkül 
melléül, mintha Maja csak őrá várt volna. Hát 
mi van, Majka, néz rá az örök szomjúságra ítélt 
szerelmes tekintetével, ma valahogy korábban 
jöttél, még világos nappal, ilyenkor még nem 
lehet iszogatni! Miféle iszogatás, egy pohár sör 
szomjúság ellen, dünnyögi Maja. Félretolta a 
bizonyítékul szolgáló söröspoharat és kávét ren-
delt, még mindig telve türelmetlenséggel, jön, 
nem jön, és főleg – milyen képet vág, örül a teg-
napi kalandjuk emlékének, szeretne újra talál-
kozni, vagy az éjszakai szenvedélyt már elfeled-
te? Csupán egy vagyok a sorban, egy szám az ér-
téktelen gyűjteményben? Egyszer használatos 
játékszer? Összeszorult a torka. 

Fél füllel hallgatja Jano méltatlankodását, 
valami fajankó hencegett előtte, hogy itt a hegy-
oldalon tegnap még marhák legeltek, s ma meg 
már szálloda áll! Hála a beruházónak, a falubeli-
eknek lesz munkájuk! A pásztorokból portások, 
teherhordók, karbantartók lesznek! A legelőknek 
vége, elveszett a paradicsom! Oda vagyunk a bol-
dogságtól! Maja kedves, nem ér ez semmit, ezt 
elbaltázták, irtáson táncolunk! 

Én is oda vagyok a boldogságtól, egy hegyi 
farkast fogtam, olyasmi van mögöttem, akár egy 
nászéjszaka, alig tudok magamhoz térni, tüskék 
között érzem magam! Persze, jóformán nem is 
figyel Jano érzelmi támadására, persze, a pozso-
nyi hölgyecskék csipkebogyót szednek, nem tö-
rődnek a tüskékkel, télen aztán dicsekednek a 
saját kezűleg szedett csipketeájukkal, s a mi ki-
éhezett madárkáink meg télen éhen pusztulnak, 
s tetemeik majd a turisták lába elé potyognak. 

A nap már rég lehanyatlott, a sötétben az ab-
laküvegek mögött tükröződnek a bár villogó fé-
nyei. A fekete kosztümös hölgy föltette a sötét 
szemüvegét, és átköltözött a szokásos, a bárpult 
mögötti sötétebb helyére. A terem üres. 

Jano tán észrevette, hogy Maja nem figyel rá, 
így ő is eltöprengve szemléli a fekete kosztümös 
hölgy sziluettjét, aki előtt szolgálatkészen haj-
long a pincér. 

– Végre az ajtóban megjelenik hódító 
Viliam, úgy viselkedik, mint egy győztes, puszi 
a régi barátnő arcára, az elmúlt éjszaka vará-
zsát elfújták a napi gondok, amiket pohár ital-
lal kell feledtetni. 

– Mit iszunk? – kérdi Jano. 
– Inni vagy nem inni, ez itt a kérdés – sóhajt 

egy nagyot Viliam. 
– Miféle kérdés? Nem voltál katona? Titeket, 

taknyosokat elkerült a katonaság? A mifélénk 
nem kérdez, teljesíti a parancsot. 

Viliam rendel, „a szokásost”, s a pincér máris 
hozza a körtepálinkát. 

– Kérdések – háborog Jano. – Egy ostoba fel-
tesz száz kérdést, amire aztán száz okos sem tud 
válaszolni. Béküljünk ki! – emeli poharát jóin-
dulatúan Viliam felé. Koccintanak, aztán Jano 
felkel. 

– Elnézést, hölgyem, el kell ugornom vala-
hová. 

– Még egészen egyenesen lépked. Látszik raj-
ta a katonás fegyelem, mi? – állapítja meg 
Viliam. 

Maja más kérdést várt volna, hogy telt a na-
pod, mi lesz este, lophatok egy csókocskát? A 
valóság azonban kiábrándító. A tegnap este – 
úgy tűnik – nem is volt. 

Jano egy pillanatra megáll a fekete kosztümös 
hölgynél, majd vidáman tér vissza az asztalhoz. 
Képzeljétek! Képzeljétek, az a hölgyike, ki hitte 
volna, a régi ismerősünk, a mi Klárikánk. Haj-
dan együtt iszogattunk itt, aztán évekre eltűnt, 
szinte nem is létezett. 

– Klárika? – dereng fel Majában. – Töpren-
gek, honnan ismerem. 

– Világos. Klárika évekkel ezelőtt sülve-főve 
itt volt ebben a bárban – emlékeztet Jano. 

– Az állomáson várta a turistákat, és olcsó 
szállást kínált nekik a csőd szélén lévő szállóban, 
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hogy este legyen miből inni – emlékszik vissza 
Maja a sovány, kopott kabátú lánykára. Hol van-
nak már azok az idők. Hajdan velük söpörtették 
ki a bárokat, vidám párost alkottak. Ahogy men-
tek az utcán, nem egyszer hallották a megjegy-
zést, hogy nézzük csak, hátulról líceum, elölről 
múzeum. Várták álmaik hegyi farkasait, akik va-
lahol a Himalájában épségüket kockáztatják, de 
egyszer hazatérnek, s ők lesznek a házi tűzhely 
imádói, s akkor jön el a mi időnk, térdre kény-
szerítjük a sorsot. 

Jano aprólékosan ecseteli a múltat. Bizony, 
iddogáltunk, barátaim. Nagyvonalúan. Emlékez-
tek még azokra a viharos időkre, amikor Klárika 
magánosította a szállót, ahol gazdasági vezető-
ként dolgozott, s ahogy a turisták egyre fogytak, 
szép lassan ebben a szomorú bárban ittuk el az 
asztalokat, ágyakat, takarókat, éjjeli lámpákat, és 
egyre arra várt, mikor kasznizzák be, ami csak 
idő kérdése volt. 

– S mi lett aztán? – kérdezte Maja, aki nem 
idevalósi, csak a hegyek imádója, néhány napra 
látogat ide, az összefüggéseket nem ismeri. 

– Mi lett, mi lett! A szokásos! Van új burzsoá-
ziánk, nem? És honnan? – tette fel Jano a költői 
kérdéseket. Honnan jönnek az újgazdagok? Klá-
rika eladta a szállodát egy németnek, s kapott 
érte vagy egy milliócskát. Most ül a pénzén és 
iszogat. 

– Tán ide hívhatnánk az asztalunkhoz – java-
solta Viliam. 

– Világos. Támogassuk a burzsoáziát – állt fel 
Jano. 

Maja csak most ismerte fel ápolt arcú régi ba-
rátnőjét. Aki csak nagy nehezen emlékezett visz-
sza rá, bár váltottak néhány semmitmondó frá-
zist, semmit sem változtál Klárika, te se, Majka, 
egyszerűen csak elüldögéltünk itt néhány este 
anélkül, hogy a környezetünknek is szenteltünk 
volna figyelmet. 

Maja észrevette, hogy Klárika főleg Viliamra 
figyel. Derengeni kezdett neki, hogy a régi idők-
ben volt kisebb románcuk. Vagy tévednék? A 
féltékenység gyötör? Emlékek, meg az alkohol, 
jó mulatság! Egy igazi hegyi farkas a láthatáron. 
Meg az érdekes férfibeszéd! Mit tudsz te a fáról, 
barátocskám! A fejsze részeit sem tudnád felso-
rolni! Tudod, a fejszének van éle, foka, feje, nye-
le… Az, az, az, feje, pengéje, álla, halántéka, arca, 
sarka… És a nyélnek? Tudod, van nyaka, közepe 
és sarka. Miféle sarka, mi azt csak nyélnek 
mondtuk. Férfiak… Mindig kell nekik egy kis 
színjáték. Dicsekvés. Ismerjétek el, hogy ebben 
jók vagyunk. Persze, válogatott fákról van szó, 
olyan fehér fáról, mint a lucfenyő és a jegenyefe-
nyő. Ezek a fák kiszáradás után megsárgulnak, a 
nyers erdei fenyő, a borókafenyő fája gyönyörű, 
habár barnásvörös színe csak a kivágás utáni 

néhány nap múltán mutatkozik meg, amikor a fa 
oxidálódik. A fával való munka élvezet, az gyö-
nyörűség, hölgyeim, de nehogy azt higgyétek, 
hogy mi is fából vagyunk! Véletlenül se, mi nem 
vagyunk fából! 

– Nem vagyunk fából – helyeselt lelkendezve 
a hódító Viliam. – Milyen kár, hogy a fát nem 
becsülik, már csak a betűzőszú értékeli, minden-
ről hülyék döntenek. 

– Hülyét találsz bárhol, lépten-nyomon káro-
sítanak! – tódította Jano, az értelmiségi. 

– Tévedsz, barátocskám, nem a hülyék ve-
szélyesek, a félműveltek kártékonyak. A világ 
tele van félműveltekkel, tanulmányait félbeha-
gyott politikussal, sőt, még elnökökről beszél-
hetünk. Hiába van Clintonnak százhetven IQ-
ja. Az sem óvta meg őt bizonyos Monikától. 
Hej, ti nők, ti nők… 

A fennkölt beszéd jártasságról árulkodik a 
világ dolgaiban, csak ne unatkozzon a hölgy, hi-
szen méltóztatott idejönni a tengeren túlról, 
ahová évekkel ezelőtt férjhez ment, s persze, idő-
vel előnyösen és jövedelmezően elvált, s a válás-
sal lényegesen javított bankszámláján. S itt még 
mindig a fáról beszélnek, milyen pusztítást vég-
zett az emlékezetes szélvihar, amit sokáig nem 
felednek majd az erdők! Csupasz havasi legelők 
fák nélkül. Végképp letarolva. Újra szóba kerül-
nek az értékes fafélék számos belső színezettel, 

Ottmár Sándor: Don Quijote  
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kész költemény. A sárga vagy vörös színtől a bo-
rókafenyő kékes árnyalatáig. A szerelmes fajdka-
kas színpompás farktollait illegeti, itt színes sza-
vak kavarognak. 

Janónak gyakorlata van ebben. Már évek óta 
vall szerelmet Majának, mindig örül érkezésé-
nek, ajánlja szolgáltatásait. Maja, nincs-e szük-
séged valamire vagy valakire? Legalább egy meg-
bízható vezetőre az igényes túrához? A hegyek 
veszedelmesek. Rám számíthatsz, sokat kibírok, 
a hátamon fát lehet hasogatni. Közben szerelmes 
tekintettel igézi, s ez Maját bosszantja, minél 
jobban igyekszik a fiú, annál ellenszenvesebbnek 
látja. 

Úgy tűnik, Jano már unja bámulni a hideg 
bálványt, így aztán sokatmondó pillantásokat vet 
a milliomos hölgyre, pedig annak csak Viliamon 
csüng a szeme. A hegyi farkas megtisztelve érzi 
magát és örömében bőven rendel. Maja a csont-
jaiban érzi, hogy rosszul áll a szénája. Az egész 
rossz, értelmetlen, eltorlaszolták az útját, leöblít-
geti sörrel, meglepő, hogy a milliomos hölgy is 
azt iszik, holott a fiúk kitartóan körtepálinkával 
koccintgatnak. A milliomos hölgy vécére menet 
kissé meginog, s visszajövet azt mondja, szédül, 
ideje lenne eltűnni, megyek a szállodába, ami 
már nem az enyém, de mindig szívesen látnak, 
és Viliam készségesen felpattan, a karját nyújtja, 
elkísérlek, Klárika, hisz tudod, hogy itt medvék 
garázdálkodnak. 

Maja bambán bámul a sörös pohárba, a ke-
serű ital áttetsző aranyszínű, könnyű, szinte 
hímzésnek tűnő hab van rajta. Hát így va-
gyunk, a sorsot nem törheted ketté a térdeden. 
Kábultan hallgatja Jano szavait, gondolatai 
szétolvadnak, mint valami forró serpenyőben, 
tudod, néhány fafajta – mondjuk olyan há-
romszáz esztendős – szörnyű drága, köbméte-
re ötszáz dollárba is kerül, a fa kincs, amit elő-
deink hagytak ránk, csakhogy mi ezzel nem 
törődünk, nem törődünk úgy, ahogy kellene… 
Láttad azokat a gömbfával teli vagonokat a 
vasútállomásokon? Mindent kivisznek… Eh, 
mit, legyint egyet, abbahagyja a panaszkodást, 
magába önti a pohárka tartalmát, és csodál-
kozva csóválja fejét, lám, mire képes a föld 
vagy a nő, akarom mondani a milliók vonzere-
je… Aki magasra hág, nagyot esik, fiú…  

Majára szegezi tekintetét, mintha válaszra 
várna. Mit mondhatna neki? A sorsot fejszével 
sem vághatod ketté, barátocskám. Maja egy pil-
lanatig tűri a körtepálinkától és a reménytelen 
szerelemtől ittas szemek tekintetét, majd határo-
zottan feláll, megyünk, nem? Itt az idő. 

 
(Vércse Miklós fordítása) 

Wernke Bernát 
 

habjaiban nyugtassa 
 
…díszesbe döntötte 
                     bánatát, magasba 
tartott ujjai szélbe 
           lengetésével 
hegy ormán… és ez elegendő 
 
tömörületként, összemérte 
jelenét, múltját… míg szemét 
barátította, fák már ritkulóba 
hajló, októberi koszorújára… 
mikor, a közeli, bővizű patak 
fülébe csengett, s arra tért 
egy pillanatra, hogy derék, 
már-már bujaságát kérő 
pilláit, habjaira nyugtassa… e 
szerdai, végre ráparázsló 
alkonyban… 

 
 
 

erőtlen ajkak erdejében 
 
…inkább a sikátorokat 
választotta, az újra 
ráhulló estben… a szavak 
 
végtelenét száműzve, az 
erőtlen ajkak erdejében… hol 
körbe venné, a nem kívánt 
enyészet, szálankénti 
reppenete erre… belépése 
előtti ékeit veszítve, mit 
égből szórtak rá, a város 
még élő, gyönyör 
tüzei… és arcok arra 
térte, életegébe 
          térítette, viruló 
keble réseiből, kikelve 
leheltette, a szeptemberi 
lendületet… 


