
Markovics Anita: Szarkavári Judit birodalma 

 

 

Senki nem emlékezett Szarkavári Judit trónra kerülésére Szarkavárban. 

Ugyanis senki nem is emlékezhetett rá. 

A hatalomátvétel csendben, a színfalak mögött történt, királyok és hercegek megcsúfolt háta 

mögött. Sötét szobák előkelő kanapéi mesélhettek volna történeteket, de azok is már réges-

régen a tömlőc mélyére voltak vetve. 

Szarkavári Judit, ahogyan félrebillent koronáját igazgatta a hajnali pislákoló gyertya 

fényében, zsigerből förmedt rá remegő alattvalójára, aki lábvizét melegítette. 

- Túl hideg! Túl forró! Túl ügyetlen vagy! Ebadta lánya, jaj most hajolnom kell, s minden 

mozdulat fáj, jaj a gerincem dübörög, hát nem érted, te tehetetlen, te ostoba, te lyukaskezű, 

teeee, hát most miattad mozdulnom kell! – és úgy két centivel arrébb tolta a tálat. – Na most 

jó! Eriggyj, te hasznavehetetlen, többet ne is lássalak! 

Szarkavár ódon várának lakóit ostorcsapásként érte minden, amit csak kiejtett a száján. Az 

eszeveszett, éles hangú sipákolás messzire visszhangzott a hideg folyósokon és a szellős 

kerengőkön át. 

- Jaj a lábam, jaj a hátam, jaj a szívem, jaj a karom! Ráadásul úgy hasogat a májam, szaggat 

a bordám, ég a fülem, dübörög a fejem, mint még senkinek a Birodalomban!  

Hivatta is rendszeresen ország s világ orvosait, akik hiába biztatták fejüket csóválva, hogy a 

világon semmi, de semmi baja, Szarkavári Judit csak nem hallgatott rájuk. Az idő múlásával 

egyre haragosabb lett, s mivel haragja egyre nőtt, a doktorok rejtélyes módon kezdtek 

eltünedezni körülötte. Végül nem maradt egyetlen egy orvos sem sem Szarkavár táján, sem 

pedig a környező országokban: Fecskefészekben vagy Czinegedombon. 

A nép azonban egyre betegebb lett: a járványok kósza szellőként söpörtek át a Birodalom 

kanyargós utcáin, egyre több alattvalót magukkal ragadva a sötét halál birodalmába. A 



lakosság az orvosok hiányában egyre fogyatkozott, míg Szarkavári Judit egyre inkább 

gömbölyűbbnek és egészségesebbnek tűnt még inkább sűrűsödő panaszai ellenére. 

Történt egyszer, hogy rikácsolására már egyáltalán nem hallott ajtó előtt csoszogó lépteket: 

senki sem jött őt ellátni vagy kiszolgálni, hiába csörgette markában aranyát. A palotavár 

néptelen csendjét csupán itt-ott egy-egy szarka károgása törte meg. Az ablakon kipillantva a 

királynőt először orrfacsaró bűz csapta arcon, elalélásából csupán a látvány borzasztóságára 

ocsúdott fel: birodalmában nem maradt élő ember: temetetlen halottak borították a kanyargós  

kis utcákat mindenütt. 

Szarkavári Judit felháborodott az engedetlen népen, és dörgő hangon csattogott végig 

csilingelő topánkáiban a hűvös folyosókon: 

- Még mit nem! Hogy merészelnek ezek meghalni mind egy szálig, amikor nekem sajog a 

körmöm, hasogat az oldalam, szúr a szívem, korog a hasam és törik a hajam! Nem és nem és 

nem! Engedelmes alattvalók után kell néznem, akik kiszolgálnak engem: meghallgatják 

panaszaimat, prézlit tesznek homlokomra, gyógyszereket nyelvem alá és gyógyteát töltenek 

gondosan poharamba! - dohogta haragosan, gőgösen. 

Látta ezt az Istenke, és szomorúan ingatta fejét. Arra gondolt, mindhiába óvta a széltől is 

eddig Szarkavári Judit őfenségét, az csak nem akart ráébredni kivételezett helyzetére. Ugyanis 

nem a születési rangja, és nem a neve emelte őt Szarkavár királynőévé, hanem Istenke 

szeretete. 

Istenke mindig is a legrakoncátlanabb emberekre figyelt legjobban: őket próbálta jó irányba 

terelni. S bár nagy ritkán járt csak sikerrel, de ez még inkább megerősítette őt abban, hogy ez 

az ő valódi feladata az univerzumban: vigyázni a rossz emberekre, hosszú, boldog és 

egészséges életet adni nekik, hogy legyen idejük elgondolkodni kivételezett helyzetükön és 

elkövetett hibáikon, bűneiken. 

Nem volt ez másképp Szarkavári Judittal sem. 

Őfelsége már elég idős volt, s bár nagymama korba lépett, vagyona volt, birodalma és unokái. 

S bár kérés nélkül kapott meg mindent, főképp az általa legfontosabbnak gondolt dolgokat: 

szépséget és egészséget, azonban szíve mégis féregrágta üres alma volt: nem termett benne 

szeretet, jóság, könyörület vagy tisztesség. 



Istenke hiába adott neki 60 évet, hogy belássa hibáit, és próbáljon meg alázattal és szeretettel 

fordulni embertársai felé, nem és nem, őfelsége nem volt hajlandó a javulás útjára lépni. 

Amióta eszét tudta, egyre csak csúfondáros dolgokon gondolkodott: miképp is lehetne mások 

kárára növelni saját szépségét, vagyonát, hírnevét... A birodalom kovácsaival készíttetett 

koronái megszámlálhatatlanul álltak az öreg tölgyfa szekrények polcain, hírnevét fizetett 

hirvívők trombitálták ki Fecskefészek és Czinegedomb váraiban, mégsem övezte szemernyi 

tisztelet egyik nép körében sem. 

Bárkivel találkozott, egyre csak képzelt tüneteit hajtogatta és fájdalma mértékeit igyekezett 

saját magának túllicitálni. A társalgás számára nem állt egyébből, mint fizikai bajainak 

hosszas sorolásából, s ha ezekkel végzett, már hagyta is ott a királyokat, hercegeket, 

udvarhölgyeket. Nem csoda, hogy egy idő után nem szívesen tette tiszteletét senki sem 

Szarkavárban. 

Ezért hát Szarkavári Judit nagyon megharagudott alattvalóira. A képzelt szimptómák után 

egyre többet és többet agyalt ki, s mivel társasága már egyáltalán nem volt, hát bérelt 

orvosokért küldetett, hogy legyen kivel diskurálnia kellemetlen bajairól. 

A doktorok közül sokan hallgattak az arany kellemes csengésére, ők valamivel tovább éltek, 

mint társaik, akik azt merészelték megállapítani, hogy Szarkavári Judit királynő bizony 

makkegészséges. 

Istenke szomorúan ingatta fejét Judit királynő mérhetetlen önzőségén. Látva 

javíthatatlanságát, úgy döntött hát, magához hívatja, s elküldi hozzá a Kaszás Angyalt, hogy 

befejezze földi életét. Vitte is őt a Kaszás Angyal a Hét Kékajtón keresztül Istenke színe elé. 

Istenke megszokta, hogy tőle minden földi halandónak megremeg a lába és megszeppen, 

hiszen ha a színe elé kerül, akkor ott kell hagynia földi életét és lecserélnie valami egészen 

másra azt. 

Istenke azonban várhatta Szarkavári Judit lábainak remegését, annyi nem sok, de még a szeme 

pillája sem rebbent a Jóságos Teremtő színe előtt. Először is nagy aprólékossággal és 

lassúmód leporolta magát, megigazította a királynői palást rubin csatját keblei felett, kihúzta 

magát, majd gőgösen ráförmedt Istenkére: 



- Mit merészelsz úgy mégis? Mi jogon szólítasz el trónom elől? Nekem egy országot kell 

igazgatnom, ami ilyen betegen és segítség nélkül felettébb nehéz? - toppantott mérgesen 

Szarkavári Judit és a topánkáján csak úgy csilingelt a sok rávarrt igazgyöngy. 

- Én az Istenke vagyok, a Te, a Birodalmad és az összes földi lény teremtője. Te pedig most 

azért vagy itt, mert egész földi életed alatt nem tanultad meg észrevenni, mennyi figyelmet és 

időt áldoztam arra, hogy felébredjen szívedben a jóság. 

- A jóság unalmas, és nem jár anyagi haszonnal! Különben is, jónak lenni annyit jelent, mint 

erőfeszítéseket tenni valamiért, én pedig ebből,-ahogy világéletemben sosem-, úgy most sem 

kérek! Azért vagyok királynő, hogy én értem tegyen erőfeszítéseket a senkiházi nép! Különben 

is, nem hiszem el, hogy az vagy, akinek mondod magad, nincs körülötted semmiféle 

csinnadratta, sem lóti-futi szolgák, palotád nem díszes, ruhád nem fennkölt. Biztos csak 

valami rossz álom lehetsz, amiből nemsokára felébredek! 

Istenke szomorúan egyre búsabban ingatta a fejét ekkora gőg láttán. Arra gondolt, megbünteti 

a királynőt, méghozzá a saját gondolatait fogja ellene használni. 

- Ha így gondolod, gondold így. Térj vissza hát az élőkhöz saját birodalmadba. Azonban 

minden, amit elképzeltél eddigi életedben, valóban úgy fog történni ezentúl. Innentől kezdve 

nem egy életed lesz, de ezer halálod. Minden nap újra és újra bele fogsz halni abba a 

szenvedésbe, amit eddig alattvalóidnak okoztál viselkedéseddel, szavaiddal, ítéleteiddel és 

gondolataiddal. Messzibe szakadt unokáid elfordulnak tőled, előled még a vadászkutyád is 

elszökik máshoz. Egyedül leszel, és mind az a sok nyavalya, amit eddig beképzeltél magadnak, 

most naponta meg fog testesülni rajtad. Bár úgy látom ezek után a részvétet és a jószívűséget 

sosem fogod meg tanulni, ám megtudod végre, mi is az a valódi fájdalom, a kín és az alázat. 

Nem örök életre, hanem örök halálra ítéllek: körülötted minden alattvaló, kiknek buta 

önzéseddel halálát okoztad, reggel felébredve most boldog és gazdag életet nyer, míg neked 

távol kell senyvedned családodtól szegénységben és betegségben mindörökké. 

Másnap reggel Szarkavári Judit álmosan dörzsölte szemeit, a kék selyem lepedője után 

tapogatózva megszokott baldachinos ágyának puha párnái között. Keze azonban nem finom 

kelmét tapintott, hanem durva darócot ért. 

Ijedten pillantott oda, s már nyitotta volna panaszra száját, de hangja azon mód elcsuklott, 

amint kezére pillantott, melyen sűrű fekete kelések kezdtek kipattogzani. Hiába próbált 



rikoltozni alattvalóinak, hogy miért nem Szarkavár legelőkelőbb hálótermében ébredt, s miért 

épp a legkoszosabb pajtában szalma és darócpokróc között; hangja attól a perctől kezdve az 

örök némaság foglya lett, amint szidni próbálta a várudvarban gyerekeikkel boldogan 

hancúrozó alattvalókat és a fentről rá nagy békében mosolygó Istenkét.  

 

 


