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Márton Tímea 

Csili agbirod alom
(ii.)

(Részlet)

Szereplők:
• Csillagifjú, egy báró fia
• Testvér, a Csillagifjú bátyja
• Anya, a báró felesége, Csillagifjúnak és Testvérének édesanyja
• Menyasszony, a Csillagifjú jegyese
• Herceg, Hesperus hercege
• Hercegnő, a Herceg felesége
• Király, Hesperus törvényes uralkodója
• Fattyú, a Király házasságon kívül született gyermeke
• Róka, különös színész és udvari bolond Hesperusban, a Herceg barátja, 

ismertetőjele: vörös haj
• Gróf, Róka apja
• Mesélő, a történeten kívül álló személy, aki ledönti a negyedik falat
• Szolgálólány, a Báró és a Herceg háztartásában, a Lovász szeretője, Ró

ka nővére
• Lovász, a Báró és a Herceg háztartásában, a Szolgálólány szeretője
• Kocsmáros, a Testvér kedvenc szórakozóhelyének tulajdonosa
• Leány, egy ékszerész lánya
• Boszorkány, Hesperus vajákos asszonya
• Halál
• Emberek a kocsmában

i. EMBERI VILÁG
(II.)

7. jelenet

Szolgálólány: (egy széket hoz, aminek a lábával ritmust dobol, miután letet
te, kipördül)

Lovász: (követi a Szolgálólányt szintén egy székkel, azonban ő a színpad szé
lén megáll, hallgatózik)

Testvér: Erre jöjjön, hölgyem! (bevezeti Csillagifjú jövendőbeli menyasszo
nyát) A testvérem hamarosan áll szolgálatára! Elnézést a faragatlanságáért. Én 
nem mernék egy ilyen szemrevaló virágszálat senki kegyeire bízni, még a végén 
megpróbálná valaki elcsábítani, ha gyönyörű szemei rabul ejtik! (kezet csókol)
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Menyasszony: Ugyan, örülök, hogy megismerhetem Önt. Madarat tolláról, em
bert barátjáról... de a családjáról méginkább, nemde? (helyet foglal) Ön hízelgő!

Testvér: Kegyed igazán okos, nem csak szép, de az igazságot kimondani nem 
hízelgés! Bizonyára kedvelni fogják egymást!

Csillagifjú: (a színpad szélén álldogál, egy teleszkópot tart a kezében)

Anya: Ne babráld azt a játékszert! Már itt van a báró lánya! Rád vár!

Csillagifjú: Máris? (felkapja fejét)

Anya: Igen, kedvesem... Aj, de szétszórt vagy. Ráadásul megint új ketyerét 
vettél? Csak áltudományoskodásra jó, semmi másra!

Csillagifjú: A csillagászat igenis tudomány.

Anya: Csak annyira, mint az álomfejtés. Add azt ide szépen, és eredj, nem il
lik megvárakoztatni a hölgyeket. Már az egész család üdvözölte!

Csillagifjú: (kelletlenül nyújtja át a nemrég vásárolt portékát)

Anya: (mosolyogva elveszi, megigazgatja a fiú ruházatát) Helyes, ügyes le
szel. (elsétál)

Csillagifjú: (mély levegőt vesz, besétál) Elnézést, hogy megvárakoztattam, hölgyem!

Menyasszony: (halkan nevetgél) Ugyan, a testvére felettébb szórakoztató. 
(vár egy hosszúra nyúló pillanatig)

Testvér: (a lány háta mögött próbálja elmutogatni, hogy a fiúnak mit kellene 
tennie)

Csillagifjú: (zavartan pislog, majd megkésve, de kezet csókol) Üdvözlöm mi- 
nálunk! Ohm... kegyed. igencsak szép ma! M árm int. gondolom máskor is. 
Szóval. csinos, igen, ezt szerettem volna mondani. (dadog)

Menyasszony: (pislog, majd elneveti magát) Köszönöm.

Testvér: Kettesben hagylak titeket! (kacsint, szórakozottan távozik, mikor 
meglátja a Lovászt, belekarol és magával húzza őt is)

Csillagifjú: (leül az üres székre, kínos csendben vár)

Menyasszony: (legyezgeti magát) És mondd csak, mivel foglalatoskodtál?

Csillagifjú: Tegeznem kellett volna? Elnézést.
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Menyasszony: Csak... gondoltam, ha már egy pár leszünk, elhagyhatnánk a 
formalitást...

Csillagifjú: Csak egy teleszkópot szereztem, és azt vizsgáltam.

Menyasszony: Sztetoszkóp?

Csillagifjú: Nem, ez nem a szív vizsgálására v a ló . .

Menyasszony: Akkor mire?

Csillagifú: A csillagokéra!

Menyasszony: Érdekes. (nem mutat nagyobb érdeklődést, minek következ
tében kisebb csend áll be közöttük)

Csillagifjú: É s .  milyen volt az út?

Menyasszony: Hosszú és unalm as. (félrepillantva suttog morcosan) Mint 
amilyennek ez az este ígérkezik a testvére nélkül.

Csillagifjú: Tessék?

Menyasszony: (visszafordul) Á, semmi. És hogyan vizsgálsz csillagokat nappal?

Csillagifjú: Elnézést, te gúnyolódsz?

Menyasszony: Eszemben sincs! (szusszan egyet, félrepillant)

Csillagifjú: Téged mi érdekel?

Menyasszony: A divat! (fordul vissza fellelkesülve) Képzeld csak, volt egy ru
hám, ami annyira megtetszett a királynőnek egy bálon, hogy utána ő is szeretett 
volna egyet. Nem mókás? Amikor befolyásolhatod a divatot ilyen módon! Aztán 
hadd meséljek még arról a bársonykendőről, meg az a cipellő. (fokozatosan 
halkul el)

Mesélő: (tánclépésekben jön be) 0, nincs is édesebb illat annál, ha szerelem 
van a levegőben! No, de kik között izzik a parázs? Ez megállapíthatatlan! Az ér
zelmek garmadája irányíthatatlan, és sosem hagyja, hogy a logika a kezében 
tarthassa a történések szálait. Összegabalyítja azokat, elvágja a Sors paripái
nak gyeplőjét, amíg egyszer csa k . BUMM! (összecsapja tenyerét) Minden a feje 
tetejére áll! De ki mondhatja meg, hogy ez a fordulat a helyére rakta-e az eddigi 
felfordulás darabjait, vagy csak még inkább összekavarta a kirakós részeit? Az 
ember talán nem is képes erre. így h á t . .  Miért is ítélkeznénk? (körbenéz, 
mintha választ várna, majd kimegy)

(amíg a Mesélő beszél, a Menyasszony helyére a Herceg ül)



88

8. jelenet

Csillagifjú: (mintha már eddig is mesélt volna) . . .és akkor elkezdett a divat
ról mesélni. Soha nem tudtam még erről a témáról annyit, mint most, de még
i s .  Úgy éreztem, elbeszélünk egymás mellett.

Herceg: Ugyan, csak más az érdeklődési körötök. Nem kell azonnal kétségbe 
esned! Biztos van bennetek valami közös.

Csillagifjú: Úgy gondolod?

Herceg: Nem. Biztos vagyok benne! No, meg ha igazán érdekled, ő is meg
hallgat majd, mint te őt. Talán meg is kedvel egyes dolgokat. Csak légy bátrabb!

Csillagifjú: Bátrabb? M égis. hogyan?

Herceg: Soha senkinek sem meséltél a csillagászatról eddig?

Csillagifjú: Nem igazán érdekelt senkit. Édesanyám szerint áltudomány, 
mint a horoszkóp, a testvérem szerint a földön kéne járnom, ahelyett, hogy az 
eget kémlelem folyton, édesapám p ed ig . Vele alig beszélek bármiről is. Túl el
foglalt.

Herceg: Ez a baj! El sem hiszed, hogy bárki is kíváncsi volna erre!

Csillagifjú: Igazából nem is értem, hogyan nem lehet valaki erre kíváncsi. A 
csillagok, a bolygók, a meteoritok. a galaxis! Én ki sem bírnám anélkül, hogy 
ne akarjak többet tudni a világról, aminek csak egy kis porszeme az én, vagy 
bárki más élete!

Herceg: (mosolyog) Tetszik ez a szenvedély. Beszélhetnél másokkal is ilyen 
könnyedén.

Csillagifjú: De ő k .  mások.

Herceg: Mások?

Csillagifjú: Nem olyanok, mint te. Velük élek évek óta, de n em . nem értjük 
egymást, nem is hagyjuk igazán, hogy megismerjük egymás mélységét. Te pe
d ig . Mintha már régóta ismernélek. Senkinek sem tudok így megnyílni.

Herceg: Talán azért, mert én nem csak hallak, hanem . hallgatlak is?

Csillagifjú: L eh et. Különös.

Herceg: Nincs ebben semmi furcsa. Csak nem akarom, hogy hallgass. Nem 
csak azt tartom fontosnak, hogy én a figyelmed középpontjában legyek. A köl
csönösség a bizalom alapja.
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Csillagifjú: (mosolyogva figyeli) Köszönöm.

Herceg: Mégis micsodát?

Csillagifjú: Hogy... Megmutatod, milyen egy barát.

Herceg: (megcsóválja fejét) Azt akarom megmutatni, milyen egy ember, aki 
képes tisztelni önmagán kívül mást is.

Csillagifjú: A te fejedben mi jár most?

Herceg: Azon gondolkodom, hogyan mutathatnád meg a körülötted lévőknek 
azt a rengeteg dolgot, ami benned rejtőzik.

Csillagifjú: Valóban meg kell mutatni?

Herceg: Teremhet bármit egy mag, amelynek elfojtják a csíráját?

Csillagifjú: N em .

Herceg: És kiteljesedhet egy ember, aki elfojtja a saját személyiségét?

Csillagifjú: Ez egy beugratós kérdés?

Herceg: Balga ifjú, mindent úgy túlragoztok. Mindenről azt hiszitek, hogy 
nagyon bonyolult és ördöngős, holott minden olyan egyszerű, hogy már emiatt 
válik felfoghatatlanná! Segítek neked. Van egy remek ötletem, hogy közelebb 
kerülhess a hölgy szívéhez.

Csillagifjú: Lekötelezel!

(a fény a belépőkre irányul)

Testvér: (a Hercegtől és a Csillagifjútól távolabb, a színpad széle felé megáll) 
Mióta megjelent ez a különös férfiú, egyre több időt tölt v e le . (meresztgeti 
szemeit a beszélgetőik felé)

Anya: Bizonyára ilyen, ha az embernek vannak barátai.

Testvér: Még a menyasszonyával sem foglalkozik ennyit!

Anya: Még új neki a helyzet.

Testvér: Ha nem tudnám, hogy hamarosan megházasodik, azt mondanám, hogy.

Anya: Fiam, kérlek! Mindig is nehezen kezdett el kötődni bárkihez is, nem 
örülnél annak, hogy végre nem csak a könyveit bújja? Mindig is más volt, mint a 
legtöbb ember.
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Testvér: Én is a másságára céloztam... (vonogatja szemöldökét)

Anya: (finoman a vállára csap a legyezőjével) Hagyd ezt abba! Úgy visel
kedsz, mint akinek irigység vagy féltékenység gyökerezik a szívében. Ne vádas
kodj!

Testvér: (kis ideig csendben marad, figyeli az édesanyjuk határozott arcát) 
Mindig is őt szeretted jobban, nemde?

Anya: Erre megy ki a játék?

Testvér: Csak válaszolj a kérdésre, anyám . (szomorúan néz a nőre)

Anya: (megfontolja válaszát) Nem, csupán látom mindkét fiam hibáit és erős
ségeit. ő  nehezen barátkozik, nem tudja, hogyan bánjon az emberekkel, viszont 
tág az érdeklődési köre, elrugaszkodik a megszokottól, kreatív. Te pedig igazán 
könnyedén csevegsz el bárkivel, tele vagy energiával, ami elragadó, de képtelen 
vagy elfogadni, hogy nem mindenkinek jön ez ilyen természetesen, hogy egyesek 
körül olyasféle fal van, ami nem olyan könnyedén ledönthető, mint ahogy azt 
megszoktad.

Testvér: Ez nem igaz!

Anya: Fáj, hogy talán mégsem te kerültél hozzá a legközelebb, holott a test
véred?

Testvér: (elhallgat egy pillanatra) Talán.

Anya: Borzasztóan zavar, hogy nem vonja magára az emberek figyelmét, 
mégis gyakran felfigyelnek rá?

Testvér: N em . Nem tudom.

Anya: (arcára simít) Nem vagy se több, se kevesebb a testvérednél, drágám. 
Mindketten megérdemlitek a boldogságot. Hagyd őt is tündökölni, hogy a közös 
fényetek minden árnyat eloszlasson!

(a fény újra a széken ülőkre vetül)

Herceg: Gondoltál arra, hogy inkább megmutasd neki mindazt, ami így le
nyűgöz? Nappal, egy kényelmes kis szalonban cseverészve nem is olyan izgal
mas az éjszakai égbolt rejtelmeit fejtegetni. De ha az ember látja, miről marad 
le! Egy romantikus séta édesanyád kertjében egy távcsővel. Na, ez már bárki 
számára kecsegtetőbb, mint a száraz információk.

Csillagifjú: Megpróbálhatom.
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Herceg: Ne próbáld! Csináld! A tett halála a halogatás és próbálgatás, (feláll) 

Talán az én esetemben is, Rengeteg dolgom van, s téged sem volna illendő soká
ig feltartani.

Csillagifjú: Várj!

Herceg: (megtorpanva pillant rá)

Csillagifjú: Azt mondtad... Fontos a kölcsönösség...

Herceg: Valóban. Ahogy a fizikában, úgy az emberi kapcsolatokban is jelen 
kellene legyen. Mire célzol ezzel?

Csillagifjú: Azt szeretném, hogy legközelebb én hallgathassalak meg téged! 
Bármit szeretnék megtudni, a m i. segít téged jobban megismerni. Rólad, a 
helyről, ahonnan jöttél, a véleményedről. Bármiről. Megtennéd ezt nekem?

Herceg: (elmosolyodik) Talán hamarabb szerzel tudomást minderről, mint azt 
hinnéd. (távozik)

(az Anya és a Testvér odalépnek a Csillagifjúhoz)

Anya: Kicsim, mit szólnál, ha választanánk egy ajándékot a menyasszonyod
nak?

Csillagifjú: Velem tartasz?

Anya: Természetesen.

(a fiúk kiviszik a székeket, az Anyával együtt mennek ki)

9. jelenet

Leány: (belök egy csecsebecsékkel teli asztalt)

Anya: (drága, díszes nyakéket vesz a kezébe) Mit szólsz ehhez?

Csillagifjú: Nem igazán tetszik.

Anya: Mi okból, kedvesem?

Csillagifjú: Hogy is magyarázhatnám.? Túl feltűnő, szerintem semmi szük
sége ilyen kihívó darabra, hogy meglássák az emberek a szépségét.

Anya: Micsoda kedves magyarázat! (nézelődik) Mi a véleményed erről a kel
méről?
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Csillagifjú: Bizonyos, hogy van ilyenje vagy hasonló anyagból készült kendő
je ... (ő is nézelődik) Azt hiszem, már meg is találtam a megfelelő darabot! (kezé
be vesz egy egyszerűbb, de csinos hold medállal díszített nyakláncot) Mit gon
dolsz, anyám?

Anya: Csinos, d e .  Nem tudom, hogy illik-e az ízléséhez.

Csillagifjú: Legalább mindig én jutok majd eszébe, ha rápillant.

Anya: Biztos vagy abban, hogy ez megfelel majd?

Csillagifjú: Már azt is tudom, hogyan adhatnám oda!

Anya: (megcsóválja fejét) Megvesszük ezt a két nyakláncot! (a holdas és a dí
szes ékszert is odanyújtja a Leánynak)

Leány: (becsomagolja azokat)

Csillagifjú: (kifizeti, vidáman távozik édesanyjával oldalán)

Leány: (kitolja a pultot)

10. jelenet

(helyszín: a rózsakert Csillagifjúék háza mögött, a háttérben virágok és a 
csillagos ég)

Csillagifjú: (a Menyasszonya szemeit eltakarva vezeti be)

Menyasszony: Már repes a szívem az izgalomtól, mint egy kismadár, ami 
szabadulna bordakalitkájából! Hadd lássam, mit szeretnél mutatni! (kérleli)

Csillagifjú: Még egy pillanaaat. Állj!

Menyasszony: (megtorpan)

Csillagifjú: (elhúzza kezeit szemei elől, hogy Menyasszonya megláthassa a 
kertet a csillagok lenge fényében)

Menyasszony: (elképedve néz szét)

Csillagifjú: Egy kedves barátom tanácsára inkább megmutatom őrült szen
vedélyem cépontjait, ahelyett, hogy beszéljek ró lu k . (a zsebébe nyúl)

Menyasszony: (ajándékot vár, kíváncsian, izgatottan leskelődik)
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Csillagifjú: (előveszi a teleszkópját)

Menyasszony: (kissé csalódott) Oh...

Csillagifjú: (megmutatja, hogyan nézzen bele, mikor a lánynak nem sikerül 
jól, mögé áll, átkarolja, segít neki) Nézd, az ott a Kisgöncöl... Ott odébb pedig a 
Kis Róka, amelyik úgy fest, akár egy papírsárkány, az a Sas! Csodálatosak, 
nemde?

Menyasszony: Valóban, (nézelődik kis ideig csendben) Amúgy gyönyörű volt a 
nyakék, amit küldtél, Hálásan köszönöm. Pontosan tudtad, mit választanék, 
szinte hihetetlen!

Csillagifjú: A nyakék?

Menyasszony: (megfordul, nyakában az Anya által választott nyaklánc pihen)

Csillagifjú: Az a nyaklánc! Igazán...igazán nincs mit. (kiveszi a zsebéből a 
holdas medált, ledobja a földre)

(minden mozgás abbamarad, majd a Csillagifjú hirtelen a közönség felé fordul)

Ezt nem hiszem e l .  Hogy Édesanyám ennyire ne bízzon bennem! Ajándékot 
küld a nevemben? Mintha nem is volnék érdemes, hogy önmagamból adjak egy 
darabot a kedvesemnek. Hiszen olyan ékszerek, amelyek tökéletesen illenek 
személyiségéhez, csakis őt hordozzák magukban. Semmi személyes nincs benne. 
Értékét veszíti így az ajándékozás maga. Csak azt lesi mindenki, mi milyen drá
ga és giccses. Csakis ez számít! (visszafordul a jövendőbelijéhez)

Menyasszony: (megmozdul, a ledobott láncra pillant, felveszi) 0, milyen kis 
egyszerű, biztos egyik szolgálóé. Megtennéd, hogy visszaadod neki?

Csillagifjú: (kis csend, vegyes érzelmek költöznek szívébe: harag, csalódott
ság, az árulás lehangoló súlya) Természetesen. (elveszi)

Menyasszony: Jobb, ha megyek, későre jár.

Csillagifjú: Rendben. (igyekszik nem sértettnek tűnni, kikíséri, mielőtt ki
érnének, letép egy virágot, odanyújtja) Virágot a virágszálnak! (hajol enyhén 
meg)

Menyasszony: (álmosoly) Köszönöm. (kézcsókra tartja kezét, mielőtt átvenné)

Csillagifjú: (ajkait a kis kacsóhoz érinti, karját nyújtja, hogy ki is vezesse)

Menyasszony: (belekarol, büszkén sétál ki vele)
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11. jelenet

Csillagifjú: (letörten sétál be)

Testvér: (az ellenkező irányból érkezik, feldúltnak tűnik)

Csillagifjú: (felkapja a fejét)

Testvér: (meglöki a vállától) Hogy tehetted ezt?

Csillagifjú: (értetlenül néz) Micsodát?

Testvér: Borzalmas hangulatban látogatott el hozzám!

Csillagifjú: Mégis kiről beszélsz, fivérem?

Testvér: A menyasszonyodról! Meg sem érdemled. Nem hiszem el, hogy hoz
zád akarják adni...

Csillagifjú: De...

Testvér: Nincs mentség a faragatlan viselkedésedre! (elviharzik)

Csillagifjú: Mit tettem .?  (pislog utána, sóhajt egyet) Talán van, aki választ 
adhat... (elindul sétálni a városban kivert kutya módjára)

12. jelenet

Csillagifjú: (megáll, bekopog a Herceg szállásának ajtaján)

Herceg: (ajtót nyit) Üdvözöllek. Nem vártam vendéget! Mi szél hozott?

Csillagifjú: Sajnálom, hogy csak így rád törtem! Eszembe sem jutott, hogy 
először üzenhetnék. Úgy érzem magam, mint egy csődtömeg, aki még sosem 
fogadott vendéget, vagy járt vendégségben! (hangjában önvád csendül)

Herceg: Nyugodj meg, drága barátom . (beengedi) Hozassak valamilyen 
italt? Esetleg vörösbort?

Csillagifjú: Nem, köszönöm, nem kérek semmit. (leül)

Herceg: (behoz két pohárnyi italt a szín széléről) Mégiscsak segítene ellazulni 
és megnyugodni kicsit. (átnyújtja az egyik poharat)

Csillagifjú: (elmosolyodik) Köszönöm. (elveszi)



—
Herceg: (helyet foglal) Nos, felvilágosítanál arról, hogy mi is történt? (kortyol)

Csillagifjú: Nem igazán sikerült megszerettetnem a menyasszonyommal a 
csillagászatot. Finoman kifejezve. Állítólag meg is sértettem, azonban fogalmam 
sincs, hogy mivel.

Herceg: Nem hangzik túl jól... (sajnálkozik)

Csillagifjú: Reménytelen eset vagyok, ugye? (keserédesen mosolyog)

Herceg: Ezt azért nem mondanám. Csak különleges vagy, egy olyan környe
zetben, amely ezt nem képes befogadni.

Csillagifjú: Szebben hangzik, de a jelentése így is ugyanaz marad!

Herceg: (kis csend után szólal meg) Sosem érezted úgy, h og y . nem vagy jó 
helyen? Hogy nem is ide tartozol?

Csillagifjú: E z .  eléggé furán hangzik.

Herceg: Nem arra kértelek, hogy megítéld a kérdésem milyenségét, hanem 
arra, hogy válaszold meg!

Csillagifjú: Igen, éreztem. Nagyon gyakran. Már gyermekkoromban kiközösí
tettek a többiek, miközben a testvérem olyan könnyedén ismerkedett. Sosem . 
éreztem azt, hogy megérthetnek vagy én megérthetném őket.

Herceg: Most úgy érzed, hogy mégis megtörténhet?

Csillagifjú: Lehetségesnek tartom. Mint már kifejeztem, t e .  más vagy!

Herceg: Emlékszel, mit ígértem? Olyasmit, hogy mesélni fogok magamról és a 
hazámról.

Csillagifú: Igen. El is töprengtem, mit fogsz mondani!

Herceg: Talán elérkezett az ideje, h og y . bevezesselek egy másik világba.

Csillagifjú: Olyan egzotikus kultúrájú helyről származol?

Herceg: Csacska if jú . (Elneveti magát, majd hirtelen megfogja a fiú kezét, 
felpattan vele, fordul hármat, mire hatalmas fény csillan, majd teljessé válik a 
sötétség a színpadon.)


