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szentélyek

XXVI.

Az én életem. Ugyancsak egyedül zajlik. Méhkirálynőélet. Az életem. Korai halál. Ez vagyok. 
Sem belégzés, sem kilégzés. Sem nap. Sem fű a lábam alatt. Alžbetka sem jár már hozzám. 
Már egy hónap is eltelt. És nem jött. A barátném. Nem vagyok barátné, és nincs barátném. 
Minden marad a régiben. Már látom, hogy közeledik Paľo. Régóta nem mutatkozott. Bi-
zonyára bezárta őt Dáša. Visszamegyek a házba. Gondosan felrakott főkötőm csipkéi most 
szörnyen szúrják a fejem. Vért izzad a hajam. Ó, Istenem! Szabadíts meg! Azonban le nem 
veszem! Paľo előtt sem. Istenem!

Legyen meg az akaratom.

XXVII.

Az utolsó októberi napfény olvad a kezemben. Jó ideje nem hallottam, nem láttam Sala-
mont. És Alžbetkát sem… Talán túlságosan boldog. Slávkóval. Isten dicsőségére. Jól van. 
Legyen a szerelem veletek. Jól van ez így. Kimegyek a ház elé. Lángban áll a világ. Csak 
egyszer volt ilyen harapós a nap. Csak egyszer voltak ilyen nyomorultak és szomjasak a fű-
szálak. Csak azon a napon mutatkozott ilyen sárgállónak a messzeség – akár egy hős tatár 
aranypajzsa. Amikor az történt. Az. Fokhagymalevest főztem. Több vizet, mint fokhagymát. 
Úgy szagolgattam a kis fakanalat, mint egy rózsát. Még úgy-ahogy ismertem az apró örö-
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möket. Egy szál pendelyben álltam a kemence mellett. Tikkasztó volt a meleg. Višniačka az 
üres fatál fölé hajolt. A körmével kaparászta. Mintha köszörülné a fát. Aztán abbamaradt. 
Rémülten felhördült: Máris??? A földre zuhant. Kábán fordultam el a fazéktól Višniačka 
földre zuhant teste felé. Egyik keze a háta mögött, felhasadt, a másik a hajában. Szemében 
véres rémület. Nem moccantam. Meghalt. Meghalt? Ő? A halhatatlan sárkány? A székre 
rogytam. Rákönyököltem az asztalra, tenyerembe fogtam a fejem, homlokom a ház üres 
része felé nézett. A halott bábaasszony nélküli része felé. Hát meghalt itt nekem. Pedig csak 
hőség volt, csak kavargattam a levest, Višniačka csak karcolta a tálat. És aztán a fájdalom. 
Alig hallhatóan jajgattam. Nem is magamnak vagy magamban. Hanem mintha máshon-
nan siránkoztam volna, siránkozásom el sem ért idáig. Amikor leheveredtem mellé a föld-
re, érthetően elismételtem, legalább négyszer: Legyen könnyű neked a Miava földje, leheld 
ki könnyedén a lelked, legyen könnyű neked a föld… De milyen föld? Magam nem tudom 
a sírt kiásni, magam nem bírom őt odacipelni, magam nem tudom őt megáldani. Magam-
ra terítem fekete gyapjúkendőm, és ugyanolyan fekete tekintettel elindulok lefelé. A szél 
nekem feszül. Talán két órámba telik lejutnom. Útközben, az első háznál, nővérem, Mar-
gita házánál, összeesem. Bekopogjak? És ítélkezzenek felettem? Nem a házak előtt vagy az 
úton volt sötét. Hanem a házak voltak sötétek. És a lelkek bennük. A benti világok. Elván-
szorogtam a kerítésig, mögötte Margita tehene kérődzött. A torka alatt sárgaréz kolomp. 
Moccanatlan, mert a tehén éberen tartotta a fejét. A szemébe néztem. Sok évnyi szolgálat, 
magány, harag gyülemlett fel benne. Nem volt számomra mindez idegen. A haragot kivé-
ve. Megsimítottam a nyakát, és leoldottam róla a kolompot. Odaadta. Egy kis ideig fel-
hőtlen örömet éreztem. Hogy a kezemben a sárgaréz kolomp, hogy nem kell kopognom, 
hogy nem ítélkeznek felettem, hogy kicsivel éjfél előtt a tehénben kevesebb a boszorkány-
ság, mint a gazdasszonyában.

Megkongattam a  kolompot. Vagyis addig kongattam, míg elő nem szállingóztak 
a miavaiak. Meg Margita, Kata, Ľubuša, Marka. Az eljövendő férfijaim is, az összes férfi, 
Šimonko Bašnár, a fiam, pálinkától elnehezült szemmel, sok gyerek. Nem hagytam abba. 
Margita úgy lépett oda hozzám, mint egy boszorkány. Kitépte a kezemből a kolompot. Le-
csengetett. Hátat fordított nekem, és a többiek is kezdtek szétszéledni. Felüvöltöttem, jobb 
híján saját magam kondítottam meg: Višniačka halott! Futásnak eredtem, és közben kia-
báltam: Mind nekik köszönhetitek az életeteket! Helyezzétek végső nyugalomra! Nem tudom, 
mi történt. De reggelig eljöttek érte. Tudom pontosan, kik. Margita Peterje, Daro Dycha, 
Paľo Adámek és Tóno Klimka. Peter úgy viselkedett, mintha ott sem lennék. Darót bűn-
tudatosan elfogta irántam a vágy. Paľo röhögött. Akkor fogta fel, ki marad itt egymagában, 
férj nélkül, élő test nélkül. Tóno közeledett felém, durván lerángatta a lepedőt az ágyról 
(mintha rólam tépné, élvezte). Beletekerték Višniačkát. Másnap Margita Peterje kihámo-
zott a gyászruhámból. A rákövetkező napon letéptem Višniačka kunyhójának külső faláról 
a szent jeleit. A három pólya felett őrködő három szöget – a pólyák már megkeményedtek, 
és úgy bongtak, amikor egymáshoz ütődtek, mint a kutyacsontok.

A napsütés nem hagy alább. Beleremegnek a csúcsok. Nem hagyom, hogy a főkötőm 
szétolvadjon, bemegyek. Višniačka halála odaszegezett.

A saját húsomhoz.
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XXVIII.
Félig éberen egy férfit hallok a  kunyhóban. Feltűröm a pendelyt. Másom nincs. A  fér-
fi a térdemhez ér, megráz. De olyan ártatlanul. Még gyermeki a keze. Még jó. Roda-nna, 
hebeg Slávko. Slávko? Mi van? Ébredezem. Nem tudatosítom, de biztosan mosolygok rá. 
Alžbetkának szüksége van rád, az anyja furán szül, az asztal körül téblábol, valami ragacsos fo-
lyik belőle. Összekapkodja a szoknyám, a kötényem és a pruszlikom. Nincs idő több ruhát 
magamra kapni. Megyünk, mondom határozottan. Már látni a fejecskét? Slávko meghök-
kenten megtorpan az ajtóban. Nem igazán tudom. Ó, Istenem, a ragacsos előtt fejecskének is 
kellene lennie? Félig-meddig felöltözve megragadom az ingét. Izzadt. Férfi vagy. Szedd össze 
magad! Egyszer a saját gyerekedet várod majd. Slávko arcára kiül a rémület. Megelőzöm, és si-
etek lefelé. Szegény Alžbetka. Anyja combjánál áll, fél. Félelme hatalmas. Gyorsan! Slávkóra 
nézek, aki nem győzi a lépést. Nem érdekel, mit mond a falu, ha belenyúlok Marišába.

Az irtványostanya szíve előtt sűrű köd. Kit érintek meg benne elsőként? Ki tol el? Széttá-
rom a karom – senki. A köd sűrű, de üres. Senkit sem rejt. A Motúz-i malom még messze 
hajtja a vizet. Úgyhogy még egy jó ideig köd. Talán még a falu is mér rám egy ütést. Slávko 
utolér. A ködben nem tart az emberektől. Ott nem az ellenségei. Ügyesen kerülgeti a he-
pehupákat és a köveket. Anélkül, hogy lefelé tartaná a fejét. Slávko. Emlékezetből ismeri 
a járást. Alžbetkához. A köd nem rejt senkit, és már előttünk az éppen életet őrlő malom. 
Belépünk, nem kopogunk, nem tehénkolomppal kell bejutnunk. Slávkót szívesen látják. 
A malmot anyasikoly hajtja. A kemence mellett Rudo Augustini. Pipát szív, lázasan, mint-
ha fel akarná falni. Ez a perszóna nem! – ragadja meg Slávkót, a sarkában vagyok. A kuny-
hómban Rudo másképp beszélt: Drágaságom, kismalmom, gyönyörűséges vagy, tüzes és jeges. 
Slávko eltolja őt, mint kos a kost, egyszeriben Isten dicsőségére erős, kemény férfi. Slávo, 
amit sziklának fordíthatnánk. Magával húz Rudo mellett, aki egyenesen az orromba fújja 
sűrű füstjét, nem veszek róla tudomást, a füstöt kétfelé tolom magam előtt, mint a spalet-
tákat, odalépünk Marišához. Az ajtó nem nyikordul – a molnár gazdag. Még felakasztott 
lepedőre sincs szükségük. Az egész szoba csak a szülőanyáé.

Az ágyban a görcsbe rándult Mariša, térdek egymáson, remegő mellek, verejtéke egé-
szen az ágy alá hull. A homlokán Ľubuša feje. A leendő keresztanyáé – már az új főkötőcs-
kével bíbelődik. Magában imádkozik, de felém sziszeg. Alžbetka – a feje búbjától a lábuj-
ja hegyéig rimánkodás – kérlel: Anyám, terpessze szét a lábát! Mariša körül zöldes-piros tó. 
Takarodjon a házamból ez a… Marišának nincs ereje, de rám emeli remegő ujját. Alžbetka 
csak most vesz tudomást a mögé vetülő árnyékokról. Slávkóét elhessegeti, az enyémet egy 
sóhajjal magához húzza. Segíts, kérlel nedves ajkakkal, melyek hamarosan biztosan ösz-
szeomlanak. Ľubuša feláll (lármásan és ingerülten), hogy megtépjen. Slávko az útjába áll, 
mint szikla a szélnek. Nem akarja őt itt, ordítja a nővére, Mariša nem akarja őt! Sosem ne-
vezett Rodankának. Itt marad!, feleli Alžbetkája, és az ágyhoz húz. Mindkét kezem Mariša 
térdére teszem. Lerázza magáról, legszívesebben megharapna. Alžbetkára nézek. Megérti, 
azonnal segít széthúzni anyja egyik lábát a másiktól. Megpillantom a lábacskákat. Szürké-
sek, néhány horzsolással. Égési sebet sem éreznének meg. Utánuk egy darab kicsusszant 
köldökzsinór. Megint Alžbetkára nézek, és alig észrevehetően rázom a fejem, hogy Ľubuša 
és Mariša ne nyugtalankodjon. Megérti. Nem engedi el anyja lábát, de sokkot kap. Slávko, 
rázd meg Alžbetkát, fogd meg!, parancsolom durva hangon, nem szabad elveszítenem a se-
gédemet. Slávko előugrik a szomszéd szobából. Erős. Nem kifújt füst. Mariša, mondom 
eltökélten. Mintha éppen egy élő gyermek születne. Nyomd! Erősen! Még a körme is iz-
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zad, Mariša remeg és zúg, mint sűrű bozót a zivatarban. De szívesen hagy figyelmen kívül. 
Mariša! Úgy ordítok rá hirtelen, mint a velem egyenrangúra. Tolj, vagy te is meghalsz! Erre 
rám emeli tekintetét. Ha belevágnék a tenyerébe, akkor sem rebbenne a szeme. Františkám, 
felül, mintha éppen azt parancsoltam volna – kelj fel és járj. Alaposan széttárja a lábát és 
a kezével kitapogatja, mi nem él a térdei közt. Megérinti a parányi combok petyhüdt bő-
röcskéjét. Add vissza!, ordítja, hátrahanyatlik, belélegez, kilélegez. Amikor a sokktól nem 
bírja megtartani a lábát, és a sarka lecsúszik a véres lepedőn, Ľubuša menekülőre fogná. 
A kezéből kihull a kis főkötő, és lehányja a szoba küszöbét. Mariša megpróbálja arra kény-
szeríteni a szemét, hogy engem nézzen. Hamarabb meghal azonban, minthogy a lelkembe 
hatolhatna. Megfogom Františkáját, és kiemelem a világ fényébe. Alžbetka tiszta lepedővel 
betakarja az anyját és a húgát, majd könnyek és sírás nélkül az ablakhoz megy. Slávko hoz-
zálép, hogy megcsókolja a félárva fejet. Alžbetka eltolja. Nem azért, amire képtelenek vol-
tunk az imént, hogy képtelenek voltunk megmenteni, nem amiatt a szörnyűség és zűrza-
var miatt. Hanem mert nem akarja őt maga mellett. Mint nő a férfit. Elindul felém, rábo-
rul a mellkasomra. Mit nem szabad a gyászidőszak alatt?, szólal meg komolyan. És kíváncsi-
an. Menyegzőt tartani, ugye?, feleli, félig Slávko felé fordulva. Mennyi ideig is? Legalább egy 
évig? Ridegsége – a két hirtelen halállal és Slávko közelünkben dobogó szívével szemben –, 
megdöbbent. Beront Rudo. El innen! Énrám gondol. Alžbetka szorosan az apja mögé áll. 
Ha nem vetettek volna Višňiačka házára keresztet, könnyebben lemászott volna ide, és az asz-
szonya még élne. Rudo nem tudja türtőztetni magát. Megfordul, tarkón vágja. Slávko tesz 
egy dühös lépést Rudo felé, de közben Alžbetka magával vonszol engem. A malom előtt 
örömmel súgja a szemembe: Várj meg éjfél előtt! Valamit elárulok neked. Segítesz? Nem ér-
tem. Hogyan segíthetnék neki? Az imént nem mentettem meg az anyját, a húgát sem bu-
gyoláltam ködmönbe. Nem alszol el? Megerősítést vár. Nem alszom el. Teljesen magán kí-
vül megölel. Gyászidőszak. Annyira visszájára fordult benne a bánat és az örvendezés, hogy 
visszakaptam a barátnőmet? Igen.

De nem alszom el.

XXIX.

Az éjfél nagyon lassan csoszogva közeledik. Biztosan még csak a második vagy a harma-
dik ütés. A tizenkettedikre várok! A sötétség csiklandoz, el akarom magamtól tolni, hogy 
Alžbetka égethessen rajta lyukat. Az ő titka. A számomra tartogatott. Repesek. Titok! Más-
fajta titok, mint én. Igazi. Nem kegyetlen. Nem goromba. Hányadik ütés? A hetedik? 
A nyolcadik? Alžbetka már, gondolom, felfelé tart a dombon. Egy örökkévalóság óta nem 
várakoztam éjszaka. Egy örökkévalóság óta nem vártam semmi jóra. Senki kedvesre. Gyer-
tya mellett üljek? Az ablak mögött álljak? Az ajtófélfák közt álldogáljak? Izzad a tenyerem. 
Hol a rongy? Mindig itt van! Mi van ma velem? Hisz letöröltem az asztalt… Rodana, hang-
zik fel az ajtó felől. Alžbetka. Mind a tizenkettőt elütötte? Hamarabb érkezett? Vagy idő-
ben? Alžbetka, szólalok meg igen, itt vagyok helyett. Alžbetka megölelget. Talán így ölelge-
tik meg egymást a nővérek. Talán a legjobb nővérek. Bocsásd meg, tör elő belőlem, nem le-
hetett rajtuk… Alžbetka, vagyis valószínűleg a nővérem, megigazítja a főkötőmet, ráköp 
a csomóra, alaposan meghúzza és jóságosan visszarakja a fejemre. Anya hibája. Nem a ti-
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ed. Úgy szorította a kezem, mintha béklyóban tartotta volna, nem engedett időben érted. Nem 
siratom az életét. Egyszeriben anyám halálsóhaját hallom a  földből, ugyanerről tanúsko-
dik. A sötétnek már a leigázott hátát látjuk, Alžbetkával megpillantjuk az őszinteséget egy-
más szemében. Segítségemre leszel, súgja türelmetlenül, a szerelmemmel? Rámosolygok, ta-
lán túlságosan is boldogan. Mégiscsak mielőbb össze akartok házasodni Slávkóval? Alžbetka 
felnevet, néhány könnye szikraként pattan a félhomályba. Nem, nem! Megfogja a kezem, 
leül az asztalhoz, epedezve árulja el: Én már másé vagyok. Mindenestül, folytatja sóvárogva, 
mindenestül. A feszültség alábbhagy a vállában. A térdemhez omlik. Szerelem, Rodana, sze-
relem. Te ismered. Te tudod, mi az. Megpróbálom átérezni az örömét. De Slávkóra gondo-
lok. Megszakad a szíve? Vagy már megszakadt? Ezer gyűlöletté szakad? Nem szakad meg, 
mert törhetetlen? Törhetetlenség nem létezik. Alžbetka, szólalok meg félénken, hangomban 
bizonyára dorgáló árnyalattal. Nem szeretem Slávkót!, dörren fel. Rodana, legalább te az én 
pártomon állsz, ugye? Azok a szemek! Szerelmes, látni képtelen, csak szeretni képes szemek. 
Mint egykor a mi szemünk Jašekkel. Mindig melletted állok, vigasztalom, mivel ez a szín-
tiszta igazság. A legszíntisztább. Karjába zár, erősen, mint egy embert, érzem, hogy egy-
szer én is feltámadok, számomra is lesz Feltámadás, olyan, amit nem kell kiérdemelni. El-
bújtatod Jonatánomat egy kis időre? Alžbetka ölelése nem gyengül. Miért bujkál? Még csor-
dultig tele vagyok reménnyel. Rákóczi oldalán harcolt. De megszökött. Az a sok öldöklés. Éh-
ínség, nyomor… Már nem akart neki szolgálni. Én (nem szaggatom szét a reményt): Rend-
ben. És megsérült? Alžbetka (nem szaggatja szét az ölelést): Nem, hál’ Istennek! Épségben van! 
Én (nem hessegetem el a reményt): Hol van? Alžbetka (ölelése felerősödik): Itt. Csend bo-
rul ránk. Aztán Alžbetka csicsergő hangja: Tudtam, hogy segítesz. Már kint vár. Felpattan, 
a karjaival csapkod, szerelmesen. Ne félj, ha rád törné az ajtót valamilyen férfi, ő megvéd! Ki-
fut, hallom a sustorgásukat és a fiú súlyos lépteit. Ő az én Jonatánom, duruzsolja. Hatal-
mas férfi. Alžbetka úgy töredezik mellette, mint egy tölgyfaág. A fiú büszkén áll a sötétben. 
Remélem, hogy hamarosan körberajzolja őt a gyertya lángja. Jonatán felém nyújtja a ke-
zét. Meg akarja neked köszönni, duruzsol tovább Alžbetka, a törékeny ágacska. A fiú kezé-
hez lépek. Az inge alól durva seb bukkan elő. Egészen a hüvelykujjáig ér. Erősen a gyer-
tya lángjához húzom. Négykarú kereszt alakú seb. Kicsusszanok köszönő kézszorításából. 
Biztos vagyok benne, hogy éppen úgy mosolyog, mint egy ördög. Várjon odakint!, rival-
lok Alžbetkára. Nem ért engem. Küldd ki! Most azonnal! Nem tudom, kiabáltam-e vele va-
laha ehhez foghatóan. Ne hidd egy szavát se, szól Jonatán, és arcon csókolja Alžbetkát. El-
megy. Alžbetka felháborodottan sóhajt. Idősebb, na és akkor mi van? Felzokogok, mintha 
fojtogatnának, óriási fájdalom hasít belém. Al-al-žbetka… Ez a férfi…. Kérlek, fe-felejtsd el 
őt! Alžbetka, a vékonyka, a véznácska, a törékeny ágacska a fejét rázza. Úgy szeretem, mint 
a saját lelkemet! A tenyerembe fogom az arcát. Járt már itt.

Alžbetka (a tenyerem marcangolja): Hogyhogy itt?
Én (marcangolom magam): Tudod, mit jelent az, hogy itt!
Alžbetka (a marcangolás erősödik): Hagyd abba! Ne hazudozz itt nekem!
Én (elhessegetem a reményt): Nem hazudozom neked! Eszem ágában sincs!
Alžbetka (darabokra szakadva): Jonatán megvédene téged! Sosem tenné be ide a lábát úgy, 

hogy fájdalmat okozzon!
Én (a reménytelenség): Járt itt ifjúkorában. Én lázban nyomtam az ágyat! Ő pedig… Fel-

ismerem őt a sebéről! Alžbetkám!
Alžbetka (teljes összeomlás): –––
Aztán odalép hozzám. Megragadja a főkötőm. És cibálja. Rángatja, tépi. Az enyém! Nem 

hagyja abba, szaggatja a hajamból, és úgy ordibál bele, mint a hegyekbe – minden három-
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Dominika Madro 1990-ben született. Szlovák nyelvet és irodalmat tanult a  pozsonyi Comenius 
Egyetemen, majd dramaturgiát és forgatókönyvírást a pozsonyi Színművészeti Főiskolán (VŠMU). Több 
irodalmi díj birtokosa. A Belső szentélyek (Svätyne) című folklorisztikus-misztikus elemeket tartalmazó 
regényével debütált (KK Bagala 2019), amely az azonos című elbeszélése továbbírása, amiért elnyerte 
a Poviedka (Elbeszélés) 2016 díjat. Meséket ír a rádiónak, recenziókat a szlovák prózáról és a fantasy-
ról, jelenleg a gyermekkönyvén dolgozik, valamint a finn mitológia ihlette fantasyregényén. Madro 
lett volna a (Covid miatt meghiúsuló) 2020. évi Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál keretein belül 
megvalósuló Európai Elsőkönyvesek Fesztiváljának szlovák díszvendége.

Pénzes Tímea 1976-ban született Érsekújvárban, pár évnyi prágai és bukaresti kitérő után jelenleg 
Budapesten él. Tizenegy kötete és tíz fordításkötete jelent meg. Cseh, szlovák és német nyelvből 
fordít, az ELTE-n szerzett doktorátust fordítástudományból. Legújabb kötete az Ikeranyaversek. A Belső 
szentélyek fordítása a Phoenix Library Kiadónál jelenik meg 2022-ben.

szorosan visszhangzik felém. A tiéd az összes! Az összes! A tiéd! Nem adsz nekem egyet sem?! 
Egyetlenegyet?! Sajnálod tőlem?! Sajnálod tőlem?! Irigyled? Ilyen utálatos vagy! Utálat! Vagy! Úgy 
állok ott, mint egy megnyírt birka. És a kés még mindig a bőröm alatt. Alžbet-ka. Reme-
gek, repedezem. Vagyok, ami vagyok. Halott vagy! A földhöz csapja a főkötőm, a szerelem-
mel életembe fonottat. Rátapos. Rám szegezett tekintettel. Lángolóval. Eltűnik. A férfival 
együtt. Jonatánnal. A sebhelyes férfival. Alžbetka, bocsáss meg! Itt történt meg velem. Ak-
koriban. Már néhány napja félrebeszéltem, és egyedül voltam. Višniačka a környéket járta. 
Tulajdonképpen, ki tudja, merre kóborolt. És jött egy ifjú. Erős, mint egy óriás. Hálás vol-
tam érte. Angyalnak tűnt. Meggyógyítalak, üzente a szárnyával. Ismét hálát rebegtem. Csak 
másnap, amikor magamhoz tértem, éltem át olyan fájdalmat, amilyet. De Višniačka sze-
rint a láz múltával az egész test és az egész lélek fájni kezd. Minden porcika. Így hát az óri-
ást – angyalt meghagytam álomnak. Furcsa sebét azonban az emlékezetembe véstem. Mint 
a hazafelé vezető utat. Alžbetka! Ez az igazság! Ez! Alžbetka, ne fuss el! Ne rohanj! Ne en-
gedd neki! Ne beszélj hozzá! Ne ajándékozd magad neki! Ne engedd! Ne engedd! Alžbetka, 
vékonyka, véznácska. Te fény. Isten óvjon!

A szárnyaktól!   

Pénzes Tímea fordítása
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