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Márton Tímea 
 

Csillagbirodalom 

(III.) 
 

 

 

(Részlet) 

 

13. jelenet 

 
     (újra fény gyúl, de most sokkalta színesebb, mint eddig) 

 

Csillagifjú: Hol… Hol vagyunk? (lassan felegyenesedve szétnéz) 

 

Herceg: Üdvözöllek Stella Impériumban! 

 

Csillagifjú: Kit is neveztél csacskának az imént? Így nem jöhettünk ide! Ez 

egyszerűen… lehetetlen! 

 

Herceg: Azért találod annak, mert nem hiszel benne, vagy inkább azért, mert 

el kellett fojtanod a hitedet? 

 

Csillagifjú: (körbefordul) Hiszen nem az eddigi szobában vagyunk! 

 

Herceg: Ezt szíveskedtem az imént is közölni. Mit mondhatnék? Nem a gyor-

saságod miatt leszel híres. 

 

Csillagifjú: Nem hittem volna, hogy szó szerint szeretnél bevezetni a szülő-

földedre! Ez a világ mely részén helyezkedik el? Mégis hogyan csináltad ezt? 

 

Herceg: (elővesz egy gyűrött térképpapírt, kinyitja, felmutatja, csillagképek 

és egyéb csillagok láthatóak rajta) Mit látsz?  

 

Csillagifjú: Csillagokat! 

 

Herceg: Ez egyszer tévedsz is, meg nem is. Ez, kérlek szépen, a birodalmunk 

térképe.  

 

Csillagifjú: Egy térkép? (szeppen meg) 

 

Herceg: Bizony. Emlékszel az éjszakai égboltra, amely úgy vonzott, mint 

molylepkét a gyertya lángjának fénye és hője? 

 

Csillagifjú: Hogyan is felejthetném el? 
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Herceg: Jól figyelj arra, amit mondok… Az csupán egy hatalmas térkép. Az 

istenek hagyták rátok, emberekre a Túlsó Világból azért, hogy az olyan különle-

ges személyek, mint amilyen te is vagy, megtalálhassák a valódi otthonukat. A 

sorsotok fontos, mert szálai mások életével is össze vannak kötve. Még nem tu-

dom pontosan, miként, azonban megjósolták, hogy szükségem lesz rád. Nem 

sokkal ezután utaztam Odaátra. Érdekes élmény volt, az bizonyos! 

 

Csillagifjú: Szóval most olyan… mintha az ég másik felén lennék? A térké-

pen elhelyezkedő valamely ponton? (kérdezi csendesen)  

 

Herceg: Pontosan… (kis szünet) Nem tűnsz túl izgatottnak… Azt hittem, 

sokkal jobban fogsz örülni, hogy végre hatalmas tudást meríthetsz erről a világ-

ról! 

 

Csillagifjú: Igen, persze… Mindig is erre vágytam. De nem egy hazug barát-

ra, aki csak amiatt ismerkedett meg velem, hogy kihasználjon… 

 

Herceg: Félreértesz! 

 

Csillagifjú: Te mondtad! Tisztán, világosan megfogalmaztad: megjósolták, 

hogy kelleni fogok, ezért jöttél el közénk… (vádlón, mégis szomorúan néz rá) 

 

Herceg: Talán a kezdet kezdetén azért mentem le… De most a barátodként 

kérlek, mint egy másik barátot, ne haragudj. A Birodalom veszélyben van, és 

hercegként kötelességem megvédeni, azt tenni, ami a legjobb a népemnek. Re-

mélem, meg tudod ezt érteni. 

 

Csillagifjú: (lehunyja szemeit) Amennyiben nem kívánok segíteni, és bele-

avatkozni bármibe, hagysz elmenni? 

 

Herceg: (mérlegeli a helyzetet) Természetesen.  

 

Csillagifjú: Hogyan hihetnék neked ezután? 

 

Herceg: Úgy, ahogy a Csillagok Birodalmában is, amely most feltárul előtted. 

Velem tart, uram? (felé nyújtja kezét) 

 

Csillagifjú: (kezére pillant, de nem fogadja el, helyette elindul)  

 

 

14. jelenet 

 

     (megjelennek házak, kerítések, függönyök nélkül, az ajtók és ablakok nyitva 

vannak) 

 

Csillagifjú: (nem szándékosan ugyan, de belát egy ablakon) 
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Szolgálólány: (a szobában van a Lovásszal, akinek az ölébe ül lenge csókcsa-

ták kíséretében) 

 

Csillagifjú: (zavartan elfordul) 

 

Herceg: Ejnye, nem illik leskelődni! 

 

Csillagifjú: Kitárt ablakkal, ajtóval, bármi takarás nélkül nem illik ily’ intim 

pillanatokat élni! 

 

Herceg: Ugyan miért nem? 

 

Csillagifjú: Ehhez hasonlatos félreértések történhetnek… 

 

Herceg: Félreértések? Nem értettem félre semmit. Nézelődsz. Talán túl kí-

váncsian is! (cserfesen homlokon böki) 

 

Csillagifjú: Egyáltalán miért ilyen óvatlan itt mindenki? 

 

Herceg: Egyáltalán nem azok. (megrázza fejét) Csupán nincs rejtegetni való-

juk. A ti világotokban mindenki falak, kerítések mögé bújik, bezárkózik, nehogy 

kirabolják, behúzza a sötétítőket, nehogy rávetüljön egy kósza napsugár vagy 

egy mosoly! Itt másként történik minden. Az emberek bíznak egymásban. Nincs 

okuk félni egymástól.  

 

Csillagifjú: Mindenki így gondolja? 

 

Herceg: Meggyőződésem, hogy igen. Miért rejtegetnél hatalmas titkokat, ha 

azok csak felemésztenek, és ha valaki tudomást szerez róluk, zsarolás eszközei-

vé válhatnak? Egy jó indokot mondj! 

 

Csillagifjú: Nem tudok… 

 

Herceg: No, látod. (tovább halad, egy másik ház ablakkeretén beles, integet) 

 

Leány: (visszaint) Üdvözletem, felséges uram!  

 

Herceg: Hogy telik a mai napod? 

 

Leány: Remekül! Megkérdezhetem, ki szolgáltatja a társaságodat? 

 

Herceg: (félreáll, hogy a helyébe engedje Csillagifjút) 

 

Csillagifjú: (kínosan int) 

 

Leány: Valahonnan nagyon ismerős vagy, azonban fogalmam sincs, kire ha-

sonlíthatsz…  
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Csillagifjú: Nos… Kétlem, hogy ismerhettél volna eddig, azonban talán… itt 

az ideje? 

 

Leány: Lehetnél határozottabb!  

 

Herceg: Sajnálom. Esetleg később még visszahozom, azonban most ideje 

mennünk. Még rengeteg dolgot nem látott. 

 

Leány: Majd hazafelé várlak benneteket egy teára! 

 

 

15. jelenet 

 

     (a Csillagifjú és a Herceg a piacra ér, sok stand sorakozik) 

 

Csillagifjú: Micsoda gazdagság! Hatalmas ez a vásár! Valamiféle karnevál 

közeleg? 

 

Herceg: Hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem. Közeleg a Művészetek Ün-

nepe, azonban az teljesen más. Ez még csupán a napi piac, bár nem illetném 

semmiféle lenézéssel, hisz fontos a mindennapjainkban. Remélem, maradásra 

késztet majd nagy becsben tartott ünnepünk! Néhány nap erejéig minden a 

hangok, a színek, a formák kavalkádjába öltözik, mintha azok kívánnák meg-

testesíteni ezt az elvont fogalmat: művészet! Messze földön híresek a rendezvé-

nyeink, melyek távoli földek lakóit is ide csalják Hesperusba.  

 

Csillagifjú: (felcsillannak szemei) Természetesen érdekelne! (kissé lankad a 

hirtelen jött lelkesedése) Mégsem ígérek semmit. 

 

Herceg: Ez így helyes. Ne terhelje szíved hamis ígéret átka, melyet előre lát-

hatóan talán nem leszel képes betartani. (az egyik standhoz kirakodott almák 

közül elvesz egyet)  

 

Csillagifjú: Mit művelsz? Meglopod a saját néped? (értetlenül pislog) 

 

Herceg: Miért tennék ilyent? 

 

Csillagifjú: Talán, mert elhiszed, hogy megteheted, mint nemes! (csattan fel)  

 

Herceg: Ugyan, kérlek, miért veszed szádra a nemességet, mikor jómagad is 

annak vagy sarja? (beleharap az almába) 

 

Csillagifjú: Én nem használom ki a helyzetemet… 

 

Herceg: Én sem. Nem úgy, ahogyan azt te gondolnád. Mindig elfelejtem, 

mennyi mindent nem tudsz! (sóhajt egyet)  
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Csillagifjú: Akkor mivel magyaráznád, hogy elvettél egy gyümölcsöt fizetség 

nélkül? 

 

Herceg: Hiszen kifizettem… 

 

Csillagifjú: Még az eladó sem volt itt, akinek pénzt adhattál volna. Ne 

mondd, hogy vak volnék! (képed el, de már nem dühös, inkább csak értetlen) 

 

Herceg: Ez csupán… Egy újabb dolog, ami nálunk teljesen más, mint felétek. 

Itt nincs olyan pénz, amelyet ti használtok, inkább… érték.  

 

 

Csillagifjú: Odahaza mindenki azt hiszi, hogy én beszélek rébuszokban… 

Nem ismernek még téged! 

 

Herceg: (felnevet) A pénz megfogható, hiszen lényegében testet adtatok az ér-

téknek. Régen kagylók, ma fémérmék, ezek reprezentálják az értéket… de so-

sem válhatnak eggyé vele. Nem is értem, miként lehet egyre fontosabb szerepe a 

földi halandók életében, csak úgy hajkurásszák! Egyszerre nevetséges és elkese-

rítő… No, de hogy visszatereljem a témát az értetlenkedésed felé. Itt, mint már 

említettem, másként működnek egyes dolgok. Nem a pénzben rejlik az érték, 

hanem a munkában, ami értékessé teszi az embereket önmaguk, a családjuk és 

a társadalom számára. Ha dolgozol, megszerezheted cserébe azt, amire vágysz, 

és mindig csak annyit vehetsz el, amennyit megérdemelsz. A nincstelenek so-

sem azok, akik beleszülettek a szegénységbe, hanem azok, akik nem tesznek 

semmit az ellen, hogy valaki fontossá és elismertté váljanak, olyan személlyé, 

akire felnéznek, és akiben mások segítségre lelhetnek. Érted? 

 

Csillagifjú: Kezdem kapisgálni… (megvakarja halántékát eltöprengve) De 

mégis hogyan működhet ez? Ki dönti el, hogy mennyit érdemelsz? 

 

Herceg: Világunkban különös erő az úr. Nem hagyja, hogy darabokra hulljon, 

mindenben és mindenkiben ott van. Nagy szerepe van ebben, ahogy sok más do-

logban is. 

 

Csillagifjú: Mi történik, ha valaki olyasmit szeretne megkaparintani, amit 

nem érdemel meg? 

 

Herceg: Porrá válik kezeiben, s kifolyik azok közül, mintha a levegőt markol-

nák. Emiatt alacsony a lopások száma. A vásárhelyeken szinte lehetetlen emiatt 

olyasmihez hozzájutni, melynek értéke nem egyenrangú azzal, amit az emberek 

nyújtanak cserébe. Vannak más fizető eszközök is, de azokkal veszélyes keres-

kedni…  

 

Csillagifjú: Mifélék? 

 

Herceg: Tudod, mit? Megmutatom! (megragadja a kezét, elszalad vele) 
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16. jelenet 

 

Róka: (megpördíti a Hercegnőt, ahogy táncolva belépnek a kastély egyik sza-

lonjába)  

 

Hercegnő: (felnevet, hátradől a karjai között, majd felegyenesedve ellép tőle) 

Olyan jól táncolsz! 

 

Róka: Ó, hölgyem, hisz tudod, ez is a feladataim közé tartozik.  

 

Hercegnő: Csupán ezért táncoltattál meg? (biggyeszti le ajkait közelebb ha-

jolva) 

 

Róka: Távol álljon tőlem az ilyen egysíkú szándék. Természetesen nem, túl 

unalmas volna csak a munkámat végeznem! Kötelesség kötelesség hátán, az 

élet színpadán a játék ennél szabadabb, improvizációkkal teli, kitölt és felpezs-

dít! Ez a lényege! (átkarolja a derekánál, közelebb húzza magához, kihívóan a 

szemeibe néz, akár egy ragadozó) Vagy kegyed nem így gondolja? 

 

Hercegnő: (zavartan pislog, mellkasára simít, de csak azért, hogy távol tartsa ma-

gától) Lehetségesnek tartom. Azonban van egy aprócska bökkenő a forgatókönyvvel. 

Nem mindenkinek adódott benne ugyanolyan rugalmas szerep… (eltolja magától) 

 

Róka: Ugyan, Hercegnőm… Kérlek! Értetlenül állok előtted. Tudomásod van 

érzéseimről, a levegő csak úgy forr közöttünk, s mégis oly elutasító vagy velem 

szemben… Hiszen a Herceg is megmondta, egyenesen törvénybe foglalta: a sze-

retőhöz hűségesnek lenni a legfontosabb, mert az érzelmek megcsalása a legve-

szélyesebb tett, amelyet megtehet az ember élete során.  

 

Hercegnő: Pontosan ez az! (fakad ki) Nem csalhatom meg az érzéseimet!  

 

Róka: Csak nem…? Ki máshoz kötnek? 

 

Hercegnő: (félrepillant) Olyan vagy, mintha a bátyám lennél, egy hűséges ba-

rát, aki mindig megnevettet és mellettem van. Kár volna ezt tönkretenni! 

 

Róka: Azt hittem, hogy… 

 

Hercegnő: Úgy fest, rosszul sejtetted.  

 

Róka: Meglepő fordulat! Mondd csak… mégis ki csábította el a szíved? 

 

Hercegnő: Fontos ez? 

 

Róka: Fájdalmat okoz neked. Ugyanazt érzed, mint most én: az elutasítás ke-

serűségét. Mindig, ha a szemébe nézel… Gyakran nézel a szemeibe, Herceg-

nőm? 
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Hercegnő: Elég ebből, Róka! 

 

Róka: Mar, kapar, minő borzalom a fájdalom! (legyezi magát, kezd gúnyossá 

válni) Hát a nemes csipkelelket is szaggathatják tompa konyhakéssel! 

 

Hercegnő: Azt mondtam, elég! (határozott, majdnem kiabál) 

 

Róka: A Herceg maga, nemde? Borzalmas lehet a tudat, hogy részben azért 

van ez a csacska szabály, hogy bármikor félreléphessen. Te mégis hűséges vagy. 

Hogy bírod? Nem olyan érzés, mintha szíven szúrna és megforgatná a kést ben-

ne? 

 

Hercegnő: Nem vagyok ezt köteles tovább hallgatni. Hallgass, ha nem akarsz 

börtönbe menni! 

 

Róka: Ott nem volna izgalmas… Kit szórakoztathatnék, a falakat? No, meg 

drága barátomnak volna a szabadságvesztésem ellen egy-két szava… 

 

Hercegnő: A barátodnak, akinek elcsábítanád a feleségét? 

 

Róka: Kegyetlen vagy, kedvesem… (sziszegi) Mindemellett igencsak eszes is, 

ez csábít benned igazán.  

 

Hercegnő: Ez majdnem úgy hangzik, mintha átjártam volna még a ravaszdi 

róka eszén is! Igazán megtisztelsz szavaiddal!  

 

Róka: A rókákat semmi esetre sem érdemes alábecsülni, úrnőm! (mosolyog, 

kezet csókol) További kellemes napot kívánok! (kissé sértetten, de büszkén tá-

vozik) 

 

Hercegnő: Róka… (utána nyúl, de végül hagyja menni, sóhajt egyet) Harag-

szik-e rám, ki úgy védett, mint bátyám, úgy okított, mint atyám, s úgy szeret 

most, mint hűséges szeretőm? Fájhat-e a haragja jobban, mint az igazság, me-

lyet szól? Megcsalt lelkem lehet-e boldog? Tán ajánlatát elfogadnom volna a leg-

jobb dolog? És ha dacolnom kell érzéseim szelével? Ha minden csak kuszább 

lesz? Azt emberek azt hiszik, egyszerű az élet az új szabályokkal Hesperusban, 

de… Mi van, ha hátba támadnak ezen törvények? Megkeserítenek, megtörnek, 

szétmarcangolnak…! Akkor mi értelme volt a változásnak, a lázadásnak, a 

rendszerváltásnak, melyet kedvesem atyja vérrel és verítékkel tudott csak meg-

alkotni a történelem vásznán? (megcsóválja fejét, sóhajt, kihúzza magát) Egy 

hercegnő erős, egy hercegnő megkapja azt, amire vágyik. (elkomolyodva sétál ki, 

a háta egyenes, teste feszes, hirtelen mintha idősebb, magabiztosabb önmaga-

ként mozogna) 

 


