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Márton Tímea 
 

Csillagbirodalom 

(IV.) 
 

 

(Részlet) 

 

17. jelenet 
 

Boszorkány: (lassan sétál be, a háttér különös, színes anyagokkal beterített 

sikátor falának tűnik) 

 

Lovász: Szeret? Mondd meg nekem, igazán, őszintén, hűségesen szeret? 

 

Boszorkány: Ne nevettess, még a vak is látja, hogy odavan érted az a Szolgá-

lólány! Minek kellene ehhez bármiféle jóslás vagy varázs, hogy rájöjj? Vak vagy 

tán, nem tudod, mi fán teremnek az érzelmek? 

 

Lovász: Szó se róla! Csupán… 

 

Boszorkány: Nem bízol benne? 

 

Lovász: Ő olyan kedves és gyönyörű. A körülötte lévőkben nem bízok! 

 

Boszorkány: (elkapja a felsőjétől fogja, ijesztően szólal meg) Add nekem a fé-

lelmeid gyökerét, és eléd tárom, mitől is kell féltened a lányt! Biztos tudni aka-

rod? Tudni, mi a vég számotokra? 

 

Lovász: (megrémülve hátraszökken) Talán... talán nem.  

 

Boszorkány: Takarodj, mielőtt békává talállak változtatni! Elüldözöd azokat, 

akik tényleg kereskednének! 

 

Lovász: (elrohan, majdnem nekimegy az érkező Hercegnek és Csillagifjúnak)  

 

Boszorkány: (leül a földre) 

 

Herceg: Üdvözletem, öreg anyám! 

 

Boszorkány: Ne hízelegj nekem, te siheder! Nem is jártál nálam hónapok óta, 

aztán jössz és öreganyámozol? A pimasz kölyke! 

 

Herceg: Sajnálom, de legutóbbi jóslatod szerint kellett cselekednem, és… 

 

Boszorkány: Hát kit hoztál magaddal? Ez volna Ő? 
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Herceg: Bizony.  

 

Boszorkány: Gyere csak közelebb! 

 

Csillagifjú: (elindulna, de a herceg elétartja a karját, hogy megállítsa)  

 

Herceg: Még nem, szeretnék én lenni az első. 

 

Boszorkány: Erre neveltek a dajkák? Pofátlanságra? 

 

Herceg: Számára még új minden, nem szeretném, ha... megijedne.  

 

Boszorkány: Rágalmazol is, fiam?  

 

Herceg: Nem vagy könnyű eset azóta sem! 

 

Boszorkány: Mit gondoltál, kitől tanultad ezt el? (felnevet) No, gyere hát kö-

zelebb, helyezd magad kényelembe! Vagy elvárod, hogy hajbókoljak vagy tapsol-

jak előtte? 

 

Herceg: (sóhajt egyet, helyet foglal) 

 

Boszorkány: (szemeibe néz) Igencsak zavaros a lelked.  

 

Csillagifjú: (értetlenül pislog, bizalmatlanul néz szét, nem tudja, mire szá-

mítson) 

 

Boszorkány: Hadd kóstoljak aggodalommal vegyes szereteted édes mézébe! 

 

Herceg: (odanyújtja a kezét) 

 

Boszorkány: (megragadja a Herceg kezét) Igazán ízletes, keserédes… Hadd 

lám, cserébe mit mond a tenyered! (nem ereszti el, végigsimít a tenyerén húzódó 

vonalakon, hirtelen hátraveti fejét, szemét lehunyja, extázisba esve beszél ös--

szefüggéstelenül, szenvedélyesen) Fájdalom, mérhetetlen kín, mely lelkedbe mé-

lyeszti hollókarmát, és kitépi szívedből az öröm bimbóját! Dicsőség fénye... di-

csőség, fájdalom, árulás kéz a kézben hajtanak a végzet felé. A győzelem felé. A 

kettősség felé. Elágazás. (csend, szorosabban kézfejére markol) Mit választasz? 

Mit nem választasz? Mit… mit…? A nép sorsa egy cérnaszálon. Nem értem… 

Nem látom tisztán. Sötét folt, s mégis dicsfény. Érthetetlen. Megmondhatatlan. 

(egyre kétségbeesettebben sikít) Nem tudom! Nem értem! Mit látok? (elhalkul) 

Mit nem látok…?  

 

Herceg: (hirtelen rántja ki tenyerét a Boszorkány karmai közül, elrettenve 

pislog, egyszerre járja át a felajánlott érzelmei hiánya, illetve a jóslat zavaros-

sága és nem túl pozitív jövőt ígérő szavai) 
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Boszorkány: (megrezzen, öntudatra ébred ismét) Remélem kielégített, amit 

hallottál. Azt hiszem, nem tudtam befejezni.  

 

Herceg: Talán...jobb is így.  

 

Boszorkány: Megrémített? 

 

Herceg: Inkább fejezném ki úgy, hogy összezavart. 

 

Boszorkány: Nos, fiatalember, ez nem meglepő. A jövő rejtelmes és veszedel-

mes, benne járni, mikor még el sem jött az ideje pedig… egyenesen káros lehet 

az elmére! 

 

Herceg: Ez így igaz, bölcsességed előtt meghunyászkodom. 

 

Boszorkány: Már megint ez az oktalan hízelgés! Hagyd a fiatal hölgyeknek. 

Az ő hátsójukat tisztogathatod azzal a tetszelgő nyelvvel! (korholja nyugodtan, a 

Csillagifjúra pillant) No, és te? 

 

Csillagifjú: Azt hiszem, ezt most szeretném kihagyni, esetleg legközelebb… 

(még mindig meredten áll) 

 

Herceg: Ez esetben ideje is távoznunk… (feltápászkodik) 

 

Boszorkány: (megragadja a karját) Vigyázz, kit ölelsz kebledre, mert talán 

kígyót dédelgetsz! 

 

Herceg: (komolyan bólint) Rendben… Viszlát! 

 

Boszorkány: Lásson viszont egy görény alfele! 

 

    Herceg: (ironikusan) Ejnye, ne legyél magaddal ilyen durva. 

 

Boszorkány: Faragatlan kölyök! 

 

Herceg: (elvezeti onnan a Csillagifjút) 

 

Boszorkány: (nevet, színes port dob le, melynek felhőjében eltűnik) 

 

Csillagifjú: (a Hercegbe karol) Mégis... mi történt az imént? Mintha ott let-

tem volna, de mégsem. Tudom, hogy láttam, de nem tudom felfogni! 

 

Herceg: A Boszorkányról az a hír járja, hogy nem képes érezni, vagy ha még-

is, azt nagyon gyengén, fásultan. Ő a jóslásért cserébe mindig valamiféle lelki 

értéket kér cserébe, hogy megtapasztalhassa azokat újra és újra. Mindig azt, 

amely épp a legerősebb, és így igazán intenzív élményt nyújthat… Aztán elme-
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rül a jövőben. Nem mindig emlékszik tisztán arra, amit megmutatott neki a Va-

rázserő. 

 

Csillagifjú: És a jóslattal mi a helyzet? Értetted?  

 

Herceg: Sajnálatos módon nem teljesen… de cseppet sem volt biztató.  

 

Csillagifjú: Nem csodálom, hogy végül nem engedted, hogy jósoljon nekem. 

Azt hittem azért, mert valami olyant látnék, ami nem vet rád jó fényt… 

 

Herceg: Nem emiatt, tényleg féltettelek tőle! Az érzelmeid megcsapolásától is, 

meg… Igaza volt, a jövőbe látás néha elrettentő lehet.  

 

Csillagifjú: Valóban. (tart egy kis csendet) A rólam szóló jóslatért mit kért 

cserébe? 

 

Herceg: Fontos ez? 

 

Csillagifjú: Számomra az. Talán titok? 

 

Herceg: A kétségbeesésemet.  

 

Csillagifjú: (elkerekednek szemei) Te? Kétségbeesett? El sem bírom képzelni, 

a magával ragadó önbizalmad és erőd egyszerűen… 

 

Herceg: Addig jó, amíg sosem látsz olyan állapotban, hidd el nekem, barátom. 

 

Csillagifjú: Milyen érzés? Így… meglopva lenni? 

 

Herceg: Meglopva? 

 

Csillagifjú: Érzelmekkel fizetni! 

 

Herceg: Kellemetlen, mintha kitépnének egy darabot belőled. A fantomérzés 

még ott marad, de nem tudod, miért volt olyan fontos még nemrégiben. Az ele-

jén nagyon ijesztő, de én már hozzászoktam. 

 

Csillagifjú: Olyan gyakran jársz hozzá? 

 

Herceg: Igen, eléggé. Az uralkodói család tagjainál bevett szokássá vált a fon-

tos események előtti jósoltatás. Gyermekkoromban sokat voltam nála, olykor 

meg is szöktem, hogy megnézhessem, mit művel. A szüleim pedig mindig na-

gyon féltettek.  

 

Csillagifjú: Már gyermekként? Akkor mégis mit vett el tőled? 

 

Herceg: Az édesanyám iránti szeretetemet. 
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Csillagifjú: Ez... ez borzalmas! 

 

Herceg: Az volt. Napokig azt hittem, sosem szerethetem újra! Gyűlöltem ma-

gam miatta, pedig nekem igazán elhiheted, nála kedvesebb, törődőbb teremtést 

soha nem találhatnál, s mégsem tudtam szeretni! Szerencsére, ha elég erős az 

érzés, ez megújulhat.  

 

Csillagifjú: Ez a hely furcsább, mint azt valaha hittem volna… 

 

Herceg: (felnevet, színpadiasan kitárja karjait) Üdvözöllek a világomban! 

 

Csillagifjú: Igazán illik hozzád! 

 

Herceg: Mert furcsa vagyok? 

 

Csillagifjú: Nem én mondtam!  

 

Herceg: (felnevet) Kezd későre járni, jobb, ha megmutatom a kastélyt is, hogy 

egy kényelmes szobát válasszunk számodra. (elindul) 

 

Csillagifjú: Persze… (elereszti hirtelen a Herceg karját) 

 

Herceg: (vet rá még egy megnyugtató mosolyt, kisétálnak)  

 

 

18. jelenet 

 

(helyszín: a kastély egyik folyosója, ahol furcsa mód kevesen közlekednek, a 

hely tiszta, fényűző, a falon festmények lógnak) 

 

Róka: (hangszeren játszva énekel egy bánatos szerelmi népdalt) 

Jaj, de bajos a szerelmet titkolni, 

Tövis közül kék ibolyát kiszedni, 

Kiszedném, de megszúrja a kezemet, 

Kit szerettem, az az enyém nem lehet… 

 

Herceg: (betoppan a Csillagifjúval az oldalán) Ejnye… Micsoda bánat emészti 

a lelkedet! Csak nem gyakorolsz? 

 

Róka: (felkapja a fejét, hamis, de barátságosnak tűnő mosoly kúszik az ajkai-

ra, leereszti a hangszert) Lebuktam… Pedig nem is volna szabad bármit halla-

nod, ami kiforratlan! 

 

Herceg: Ha ez kiforratlan és tökéletlen, drága barátom, milyen lehet a tehet-

séged valódi tündöklése? 
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Róka: Ne játszd az értetlent, hiszen tudod, milyen egy színdarabban kitelje-

sedni, amikor egy teljes csapat munkáját mutathatjuk fel… Az nem csak egy dal 

egy üres folyosón. 

 

Herceg: A monumentalitás híve vagy, de egy egyszerű dal az üres folyosón is 

jelenthet éppen annyit, mint egy díszletekkel felszerelt színpadi műben való 

szereplés, olykor akár többet is. 

 

Róka: Néha túl sokat is.  

 

Herceg: Mégsem egyszerű próba volt? (vonja fel szemöldökét) Valamiről nem 

tudok? 

 

Róka: Ugyan, csak ilyen kedvem volt, efféle érzelemmel átitatott dalt énekel-

ni… De ne is csépeljük feleslegesen a szót! Vendég van a palotánál, miért vagy 

oly’ goromba, hogy be sem mutatod? 

 

Herceg: Oh, igaz is. A jóslatok beteljesítőjével van dolgod, drága barátom. 

 

Csillagifjú: (közbeszólna, hogy bemutatkozzon, kezet fognak) A nevem… 

 

Herceg: Te pedig kedves barátommal ismerkedhetsz meg. Igazi művész: szín-

ész, zenész, komikus! Ő felel a palota lakóinak jókedvéért!  

 

Csillagifjú: Mint egy… udvari bolond? 

 

Herceg: Ez elég lekezelően hangzik! 

 

Csillagifjú: (zavartan pislog) Én nem… én nem úgy értettem! 

 

Róka: Mindenki annak tart. (vállat ránt) Ezzel sértegetni olyan, mint fűszál-

lal csiklintani egy sziklát: felesleges. (enyhén kitárja karjait) 

 

Herceg: Mit adtok elő a Művészetek Ünnepén? 

 

Róka: Valami nem hétköznapit. A Boszorkány azt mondta, fontos üzenete 

lesz. 

 

Herceg: A Boszorkány? Felcsapott már rendezőnek is tán? (nevet halkan) 

 

Róka: Úgy fest, hogy túllép a hatáskörén, de… Érdekes ötletekkel áldotta 

meg a valódi rendezőnket, mintha elhintett volna egy kis magot, ami egy nap 

után igazi dzsungellé nőtte volna ki magát tele termékeny pálmákkal és citrus-

félékkel! Exotikus, mégis olyan… hétköznapi. Megfogalmazhatatlan.  

 

Herceg: Izgalmasan hangzik. 
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Róka: (izgatottan összecsapja tenyerét) Az is! Megtisztelnétek, ha személyes 

meghívásomra jönnétek el! (színpadiasan dől előre kalapot emelve) 

 

Herceg: Ki nem hagynám! 

 

Csillagifjú: Én is… én is kíváncsian várom. (bólint) 

 

Róka: (Csillagifjú szemeibe néz sejtelmes vigyorral ajkain) Remélem, a szíve-

dig hatol majd. (rákacsint) No, de dolgom akad elég, nem is tartalak fenn. Hadd 

lássa az úrfi a ronda képem helyett a palota legfényesebben ragyogó ékkövét is! 

(újra játszani kezd, ahogy távozik) 

 

Csillagifjú: Csak nem édesanyádra gondolt? (mosolyog) 

 

Herceg: Egyáltalán nem. A feleségemre. 

 

Csillagifjú: A fele… Tessék? (csattan fel megszeppenve)  

 

Herceg: Nem értelek… 

 

Csillagifjú: Nem tudtam, hogy feleséged van… Mármint gondolhattam volna, 

teljesen logikusnak tűnt, csak olyan… fura voltál és… 

 

Herceg: Közvetlen? 

 

Csillagifjú: Pontosan ez az a szó, amit kerestem! 

 

Herceg: Mindent megtudsz a maga idejében. (megfogja kezét, hogy tovább ve-

zesse) 

 

Csillagifjú: (összefonódó ujjaikra pillant, nem érti a helyzetet) Úgy érzem 

magam, mint egy gyermek, aki még nem ért semmit a világból. 

 

Herceg: Gyermek vagy egy új világ új helyzetében. Nem meglepő, hogy nem 

értesz egyből mindent. (sétál vele kényelmes tempóban) A szabó sem azzal kezd-

te, hogy bársonyruhát készített egy hercegnőnek, a kezdet nem szabad a csaló-

dások és nehézségek szimbóluma legyen, sokkal inkább az új lehetőségeké. Ha 

valamit nem tudsz, nem buta vagy, csupán akkor leszel az, ha nem kérdezel rá 

és nem bővíted a tudásodat. Ha valami újban nem vagy jó, megadatik a lehető-

séged, hogy látványosabban fejlődj, mint bármiben! 

 

Csillagifjú: Te a szónoklatok terén nem is fejlődhetnél már tovább. 

 

Herceg: (játékos) Ezt bóknak veszem.  

 

Hercegnő: (dúdolja ugyanannak a dalnak a dallamát, amit Róka énekelt, mi-

közben sétál egy szál virággal kezében, amelynek tépegeti a szirmát) 
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Herceg: Szeret, kedvesem? (húzza fél kézzel megpördítve magához a hölgyet, 

a másikkal még Csillagifjú kezét fogja) 

 

Hercegnő: Nem… (szólal meg megszeppenve, majd helyesbít) Akarom mon-

dani, nem ilyesféle csacskaságokat játszottam! 

 

Herceg: (halkan felnevet) Ugyan, nem nézem én csacskának az epekedő női 

szívet! 

 

Hercegnő: Nőit? 

 

Herceg: Csak úgy általában véve a szívet. Olyan hirtelen kelnek szárnyra az 

érzelmek, mintha vándor fecskék volnának! Elröppennek messzi tájra, de nem 

lehet őket kiirtani, s az ember végső soron nem is szeretné ezt tenni, mert a bá-

natot öröm váltja, ahogy a telet a tavasz, és rájön, hogy a szenvedés és sötétség 

kivirágozni látszik a vidám pillanatokban. Nem lehet ezt megregulázni! 

 

Hercegnő: (halkan sóhajt) Sajnálatos módon nem tehetünk bármire kantárt, 

hogy megszelídítsük. (bólint egyetértően) 

 

Csillagifjú: (kínosan köhint egyet)  

 

Hercegnő: Csak nem az úrfi, akit Csillagifjúként emleget a Boszorkány? (rá-

mosolyog, a kezükre pillant, elkomorodik)  

 

Herceg: Bizony ő az!  

 

Hercegnő: Segíthet nekünk? Megérte miatta oly’ sokáig távol lenned?  

 

Herceg: Úgy vélem, mindenképp megérte.  

 

Hercegnő: (hideg, vádló hangon) Azt látom. Remélem, nem felejted el, mi a 

tét, amiért áldozatokat kell majd hoznod.  

 

Herceg: Természetesen nem! A Birodalom a szívemben él, ki sem téphetném 

onnan az iránta érzett felelősségtudatomat!  

 

Hercegnő: Helyes. (bólint) De én nem is zavarom tovább bimbózó kapcsolato-

tokat. Dolgom van. (biccent, elviharzik, ahogy távolodik, egyre inkább elszomo-

rodik és dühösebbé válik)  

 

Csillagifjú: Nem akartam haragot szítani közöttetek! (kitépi kezét a Her-

cegéből)  

 

Herceg: Nem is a te hibád.  
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Csillagifjú: Itt minden olyan természetellenes! Meg miféle áldozatokról volt 

szó egyáltalán? Csak nem a vallásotok is valami furcsa emberáldozást követel?  

 

Herceg: Egyáltalán nem. Nem tudjuk még, miféle áldozattal is jár mindaz, 

ami következik, csak a jövő súghatja meg.  

 

Csillagifjú: Nem tűnt a Hercegnő sem bizonytalannak, sem tudatlannak…  

 

Herceg: Feldúlt volt csupán!  

 

Csillagifjú: Valóban így gondolod?  

 

Herceg: Nem gondolom, tudom! Gyere inkább… Még rengeteg minden áll 

előtted, mielőtt úgy érezhetnéd, tudsz bármit is a helyről! (lép egyet, kezét 

nyújtja felé, majd mintha megkövülne, nem mozdul néhány pillanat erejéig) 

 

Csillagifjú: (elfogadja a felé nyújtott kezet, a közönség irányába fordítja fejét) 

Érthetetlen. Nem is az új környezet, talán inkább a saját viselkedésem… Amíg 

otthon voltam, minden elrendeltetettnek látszott, kőbe vésett szabályok és jövő-

kép, amelybe ha megpróbáltam beleszólni, csak összezúztam mindent. Mégis 

addig voltam részese, hogy most elkerülve onnan nem is tudok hinni abban, 

amit akkor annyira kerestem és vágytam: a másban, a nem hétköznapiban, a 

csodában. Megtapasztalhatom ezt a merőben eltérő világot, ami mégis mintha 

kivetne magából. Érezhetem azt valaha, hogy végre hazaértem, hogy nem egy 

értetlen fajankó vagyok? Vagy már csak álmodozó leszek a Földön és szkeptikus 

a csillagok között? Mi a világ valójában és ki vagyok… Ki lehetek én benne? 

(hirtelen a Herceg dermedtsége elmúlik, távoznak) 

 
 Kiadványaink . 
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