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Márton Tímea 
 

Csillagbirodalom 

(V.) 
 

 

(Részlet) 

 

19. jelenet 
 

(gazdag királyi lakosztályba lép be a Herceg, oldalán a Csillagifjúval) 
 

Herceg: Üdvözöllek, atyám! 
 

Király: (félig felül, zaklatottan néz a belépőkre) Megmondtam, hogy távozz! 

Nem adom át a hatalmat holmi fattyúnak, csak mert lábadoznom kell! Egy ki-

rályt nem terít le ennyi! 
 

Herceg: Atyám? 
 

Király: Ne atyámozz te nekem! Tűnj el a szemem elől! Annak a szerencsétlen 

nőnek nem is lehetett gyermeke! Nincs örökös! Nem adok át semmit! Minden 

fattyú fiam csak arra vár, hogy kimúljak, de azt leshetik! 
 

Csillagifjú: (értetlenül pillant a Hercegre) 
 

Herceg: (ő is megszeppenve nézi az ágyban heverő apját, aki ez idáig sosem 

beszélt így vele) 
 

Király: (elhallgatva szusszan egyet, majd visszadől a párnák közé) 
 

Szolgálólány: (odalibben a fiúkhoz) Úgy vélem, a legcélravezetőbb, ha most 

hagyjuk Ő Felségét pihenni. Nagyon felment a láza. Azt vallotta, valaki betört a 

szobájába és el akarta venni tőle a Lapis de potestast*. (csóválja fejét) Romlik az 

állapota. Egyre ritkábban tisztul ki az elméje. 
 

Herceg: (bólint egyet, kilép a szobából) Sosem viselkedett még így… 
 

Csillagifjú: Bizonyára a láz beszélt belőle… (simít felkarjára megnyugtatóan) 
 

Herceg: Hogy beszélhetett így édesanyámról...? (teszi fel bánatosan a költői 

kérdést) 
 

Csillagifjú: Nem hinném, hogy volt rá oka. Biztos kedves asszony, ha ilyen 

megnyerő fia lett.  
 

__________ 

* (lat) hatalom ékköve, drágaköve 
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Herceg: Csak nem bókolsz? (kérdezi pimaszul) 

 

Csillagifjú: Talán. (mosolyog rá biztatóan) Bemutatsz neki is? 

 

Herceg: (hümmög egyet) Igen. De most jobb, ha lepihenünk. Nem haragszik 

meg, ha késünk egy napot… (kisétálnak) 

 

(a szobában még mozgolódás van) 

 

Szolgálólány: Majdnem észrevettek! 

 

Fattyú: De csak majdnem. (biccent) 

 

Szolgálólány: Hallottad, mit mondott a Király? 

 

Fattyú: Nincs törvényes örökös. Eljött a mi időnk. (elégedettség kúszik veszé-

lyes kígyó módjára vonásaiba) 

 

Szolgálólány: (bólint, majd kihessegeti a férfiút) Most azonban menj! Még 

nem jött el a terv azon része! 

 

(a szín elsötétedik, majd átrendeződik) 

 

 

20. jelenet 

 

(egykor pompázó ebédlő tárul a néző szeme elé, amelyben már hámlik a vako-

lat, leharcoltak, hiányosak a bútorok, az asztalnál a Róka ül az apjával, a Gróf-

fal)  

 

Gróf: Hihetetlen… (az ételt turkálja, végül inkább iszik egy pohár bort) 

 

Róka: Hogy végre van mit enni? Véleményem szerint könnyebb volna, ha né-

ha te is főznél a távollétemben, atyám. 

 

Gróf: Fogd be a lepcses szádat, kölyök! (csap az asztalra ingerülten) 

 

Róka: (vállat von, csendben, fáradtan eszik) 

 

Gróf: (valamelyest lehiggadva, de még mindig morcosan) Az hihetetlen, hogy 

pár évtizede még a leggazdagabb emberek közé tartoztunk, erre most a moslé-

kodat eszem, mert nincs más. Még szerencse, hogy drága jó anyád odaveszett, 

mielőtt ezt megélhette volna! Szörnyen viselte volna ezt az életet… ezt a rend-

szert! 

 

Róka: Nem a rendszer hibája, hogy nem dolgozol, atyám.  
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Gróf: (felpattan, közelebb lép) Mit mondtál? 

 

Róka: Mindemellett… (próbál nyugodtnak tűnni, ahogy rápillant, de tudja, 

hogy mi vár rá) Anya még mindig élne, ha meg tudtad volna fizetni a rendes or-

vost… De csak arra jutott erőd, hogy sajnáltasd magad, arra nem, hogy valami 

hasznosat tegyél vagy mellette legyél, mikor állapotos volt. 

 

Gróf: Te ficsúr! (torkához kap) Undorom tőled! Hihetetlen… mivé lett az 

egyetlen fiam? Az a nemes úriember, aki lehettél volna, most egy bohóc, aki úgy 

ugrál, ahogy a Herceg fütyül neki! Egy öleb! Egy féreg, aki meg sem érdemli az 

életet, amit kapott! (fojtogatni kezdi) 

 

Róka: (hirtelen mozdulatot tesz, leveri a tányért, de nem tud kiszabadulni, 

apja kezéhez kap, de fuldokolva még rávigyorog) Ha megölsz… éhen halsz… és 

mindenkinek az lesz a legjobb! 

 

Gróf: Hogy az a… (elereszti torkát, de Róka hajába tép vaskos kezével) Vörös, 

mint a tűz, már a születésedkor mondták, hogy egy kárhozott démon leszel, aki 

rontásba visz… Megfogantál és elhoztad ezt a förtelmes helyzetet! (beveri a fia 

arcát az asztallapba) És minden egyre csak rosszabb lett, amihez csak közöd 

volt, te szörnyeteg! (megüti, lelöki a földre, leveszi az övét) Az vagy, nem? Ne is 

tagadd! Megszülettél, és máris a halált hoztad a családba! (hátára csap az övvel) 

Hibáztathatsz engem, de megölted anyádat! (újabb ütés csattan) Illetheted a hi-

vatalnokot szeméremsértés vádjával, de kirúgattad a nővéredet és cselédsorba 

taszítottad! (újabb ütés) Mondhatod, hogy rossz apa vagyok, de te csak élősköd-

tél! (ütés) Aljas parazita! Te fertőző tályog! Egyszer tennél valami jót, csak egy-

szer! 

 

Róka: (összekuporodva próbálja védeni a fejét, remeg, csendesen sírva tűr, a 

szája nagy, de a harcban nem jeleskedik, ezért nem lehetett sosem őr) 

 

Szolgálólány: (elindul befelé) Olyan jó itthon lenni, végre kimenőt kapta… 

(elkerekednek szemei, megtorpan) Apa, ne! Hagyd ezt abba! (megfogja a Gróf 

csapásra lendülő kezét) 

 

Gróf: (hirtelen megfordul, arcon vágja a lányát) 

 

Szolgálólány: (arcához kap felszisszenve) 

 

Gróf: (lassan hátrál néhány lépést) 

 

Szolgálólány: Menj most el, apa…  

 

Gróf: Olyan határozott vagy most, mint édesanyád. Szépséges és erőtől ki-

csattanó… (közelebb lép, átkarolja a lányát, a fenekébe markol)  

 

Szolgálólány: Apa… Hagyd ezt abba! (próbálja távol tartani magától)  



70  

Gróf: Talán csak akkor tetszik, ha az a mocskos Lovász ér hozzád? Mondd 

csak, milyen az ingyen szajhájának lenni? Bemocskolni a tiszta vért? Lehet az 

öcséd is egy férfi ágyékát lesné, de legalább a Hercegét vette célba! 

 

Róka: (megemel egy széket, fejbe vágja az apját) 

 

Gróf: (eszméletlenül a földre hull) 

 

Róka: (belerúg még néhányszor) 

 

Szolgálólány: (átöleli Rókát szipogva) Elég lesz, fivérem… 

 

Róka: (megáll, lehajtja fejét) Miért teszi ezt folyton? 

 

Szolgálólány: Csupán nehéz neki ez a helyzet, mióta…  

 

Róka: Mióta megszülettem? 

 

Szolgálólány: Csacska! (elhúzódik, hogy szemébe nézzen) Mióta nem az örök-

ölt vagyon számít. Hallgass figyelmesen, mert nem mondom el még egyszer! 

Nem a te hibád. Hiába hajtogatja újra és újra, a vádjai nem igazak! Büszkévé 

tennéd, ha nem lenne mindig alkoholgőzbe fulladva. 

 

Róka: Mikor lesz bármi is jobb...? 

 

Szolgálólány: Ha teszünk érte! (mélyen a szemébe néz, majd határozottan el-

indul, az apja testét magával húzza)  

 

Róka: (lehajtja fejét, a következő jelenet kezdetéig nem mozdul)  

 

 

21. jelenet 

 

Boszorkány: (gyanús tartalmú üvegcsét lötyögtet a kezében) Szóval miért is 

van szükséged méregre?  

 

Róka: (felemeli fejét) Patkányokat kell kiölnöm. Elszaporodtak és felhabzsol-

nak mindent.  

 

Boszorkány: (bólint egyet) Amíg fizetsz, nekem megfelel a válasz. (átnyújtja a 

fiolát, amikor Róka érte nyúl, kezük találkozik egy röpke pillanat erejéig, össze-

rezzen) Buta fiú, ne hozz meggondolatlanul döntéseket.  

 

Róka: (mélyen a szemeibe néz) Tökéletesen átgondoltam mindent. Köszönöm. 

(kalapot emelve biccent, majd magára hagyja a Boszorkányt)  
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Boszorkány: Fiatalság és a megfékezhetetlen bolondság. (csóválja meg fejét, 

botjára támaszkodva ráérősen arrébb biceg)  

 

 

22. jelenet  

 

Herceg: (ingerülten dobog végig az utcán, hogy megkeresse a Boszorkányt) 

 

Boszorkány: (nyugodtan üldögélve pipázgat kérdéses eredetű növényi kivo-

nattal kevert dohányt felhasználva, a füst édeskés illata lengi körül a keserű, 

maró szag helyett) Merre ilyen sietősen, bolondok hercege? 

 

Herceg: Apám mondott valamit… Valamit, amit eddig egy szóval sem emlí-

tett senki! Szeretném, tudni, hogy… 

 

Boszorkány: Igen, igaz.  

 

Herceg: Még ki sem mondtam, miről van szó! 

 

Boszorkány: Nyugodjon békében a Mágiába olvadva saját lényével, drága 

édesanyád gyakran kért tőlem gyermeknemző praktikákat. 

 

Herceg: Te ezt mindvégig tudtad! 

 

Boszorkány: És mondd, mégis mit értem vele? Boldogok a tudatlanok, s mint 

látod, a tudás most téged is csak haraggal és csalódottsággal mérgez. A titkok 

kártékony fekélyek az emberi elmében.  

 

Herceg: Atyám nem kívánja átadni a Hatalmat, ha pedig én is fattyú vagyok, 

az hatalmas versengést és lázadást vonhat maga után. 

 

Boszorkány: Mindez nem jelenthet veszélyt, míg senki sem tud róla. Eddig 

sem sejtették, miért kellene most gyanút fogjanak? Vagy eszet tulajdonítasz a 

birka népnek? Ez esetben te sem vagy egy lángész. 

 

Herceg: Aggódom…  

 

Boszorkány: Minden nagy bölcs azt mondja, hogy jobb félni, mint megijedni, 

de én nem tartom hasznosnak a folytonos aggodalmaskodást és a falra festett 

Ördögöt.  

 

Herceg: Mintha fel se fognád, mi forog kockán!  

 

Boszorkány: Hidd el, fiacskám, még jobban is átlátom, mint ahogy te a saját 

tenyeredet. Félted azt a fiút? Csak nem lett fontos számodra? Pedig tudtad, mit 

szabott ki neki a Sors. Muszáj felvennie a mártír ruhát.  
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Herceg: Nincs más lehetőség?  

 

Boszorkány: Egy fiú, aki kielégíti önző vágyaidat vagy a Birodalom? Ez a két 

lehetőség van. A döntés pedig nem is igazán a te kezedben van, felesleges kapá-

lóznod. Drága jó anyád is hiába tette, mikor elvették tőle a fiát.  

 

Herceg: Anyám…? Ki volt ő valójában?  

 

Boszorkány: (elneveti magát hisztérikusan) A Hercegünk valódi anyja egy 

szobalány, aki végül belehalt a veszteségeibe, meg a Királytól elkapott betegsé-

gébe! Szép történet, mi?  

 

Herceg: (elkomorodva figyeli kis ideig) Anyám a Király első és utolsó házas-

társa, a jogos Királyné. (jelenti ki)  

 

Boszorkány: Legjobb, ha mindenki így tudja. (bólint) A köd elfedi a titkokat a 

kíváncsiskodók szeme elől. 

 

(pár pillanatig egymás szemébe néznek, mintha telepátia által folytatnának 

le diskurzust, végül távoznak, köd száll alá az üres téren) 

 

 

23. jelenet 

 

Fattyú: (ködbe burkolózó erdőszegletben ül egy farönkön, töpreng és vár) 

 

Szolgálólány: (a ködből előbukkanva a Fattyú vállára helyezi kezét) Hamaro-

san eljön az idő. Közeleg a Művészetek Ünnepe. 

 

Fattyú: Hihetetlen, mennyire könnyedén elterelhető egy egész város… egy 

egész ország figyelme! Egy kis giccsparádé, és máris leeresztik a pajzsukat! 

 

Szolgálólány: (gúnyosan nevet) Valamivel fenn kell tartaniuk a béke és a biz-

tonság látszatát! 

 

Hercegnő: (a Fattyú másik felén jelenik meg) Biztosan minden készen áll? 

 

Szolgálólány: Mit keresel itt? 

 

Hercegnő: Ezt én is kérdezhetném. 

 

Szolgálólány: Mindketten tudjuk, hogy nekem van okom itt lenni, azonban 

benned megbízni nincs.  

 

Fattyú: Ne aggódj! Jó hasznot húzunk a jelenlétéből. (simít a Hercegnő olda-

lára, derekára, majd közelebb vonja magához)  
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Szolgálólány: (gyanakvóan) Hasznot. Azt látom.  

 

Fattyú: (feláll, megfordul, mire a köd elül, emberek alakja rajzolódik ki, akik 

egyre többen gyülekeznek a farönk mögötti tisztáson, felpattan a farönkre pódi-

umként használva azt) Barátaim, bajtársaim, mindenki, aki a változás híve, 

mindenki, akit a király megfosztott jogos tulajdonától és hatalmától, üdvözöllek 

benneteket. A tervet már ismeritek, a játék pedig kezdetét veszi. (kitárja karja-

it, mire a szín elsötétedik) 

 

 

24. jelenet 

 

(díszes hálóterem szolgál helyszínül, a hatalmas ágyban fekszik valaki, de 

nem látni pontosan, kicsoda, az ágy mellett faragott, aranyozott kis szekrény, 

rajta egy drágának tűnő serleg)  

 

Róka: (az ágyhoz lép) Hihetetlen, valamikor mennyire hittünk a ragyogásod-

ban… De nem baj. Már nem fontos. Idővel minden úgy fakul majd meg, mint te 

és a célt tévesztett tetteid. Már nem okozhatsz több kárt. Nem bánthatsz máso-

kat többé. (a mérget a serlegbe tölti) Néha ki kell inni önként a bürökkel teli 

poharat. Néha egy csipetnyi segítségre van ehhez szükség. (elmosolyodik, szét-

néz, kisettenkedik, távozásával a világítás megváltozik)  

 

 

25. jelenet  

 

Csillagifjú: (a Herceg kíséretében lép be a Király szobájába) Szerinted jobban 

van már? 

 

Herceg: Legjobb lesz ellenőrizni. (hangja tárgyilagos, kissé még feszült a 

nemrégiben felszínre került információk miatt, miszerint nem törvényes örökös 

ő sem, közelebb lépnek az ágyhoz) 

 

Király: (arca láztól vörös, szeme a betegségtől csillog, alig bír felülni) Újra el-

jöttetek? (nagyon gyenge, a hangja halk és rekedt)  

 

Herceg: Igen, atyám….  

 

Király: Jaj, drágám… Olyan jó újra látni. (pillant a Csillagifjúra) A szemed 

még mindig úgy csillan, mint a csillagos ég… (kinyújtja kezét, hogy arcához ér-

jen) 

 

Csillagifjú: (hátrál egy lépést, megszeppen)  

 

Király: Azóta is haragszol rám? Pedig fontos, hogy beszéljünk… Kettesben. (a 

Hercegre pillant)  
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Herceg: (Csillagifjúra sandít) Rendben lesztek?  

 

Csillagifjú: (sóhajt egyet) Igen, menj csak…  

 

Herceg: (bólint egyet, távozik) 

 

Csillagifjú: (közelebb hajol ismét) 

 

Király: (remeg, néha elakad a hangja) Tudom, hogy rengetegszer bántotta-

lak, de már mindegy, mert meghalok. Tudom, mindenkinek eljön a végső szívve-

rés pillanata, az utolsó lélegzetvétel joga, de teljesen más ez, ha az ember filozo-

fálgat, mintha tényleg érzi a kaszás fegyverének hideg fémét a torkán. (köhög) 

Talán nem érdemlem meg a bocsánatodat, de bízom benned és szeretlek. Te pe-

dig a fiúnkat szereted, úgyhogy arra kérlek… (leveszi az uralkodói medált és 

Csillagifjú nyakába helyezi) …vigyázz erre, amíg készen nem érzi majd magát 

arra, hogy a nyakába vegye. Tudni fogod biztosan, hogy mikor jön el az a pilla-

nat, hiszen nagyon jól ismered… (Csillagifjú kezére csókol, majd egy kisebb kö-

högő roham után visszadől) Bízom benned. 

 

Csillagifjú: (megvárja, amíg a Király elszenderedik, majd csatlakozik a Her-

ceghez) Azt hiszem, azt hitte, hogy édesanyád vagyok. (megérinti a nyakláncot) 

Erre pedig vigyáznom kell, amíg készen nem állsz, hogy odaadjam… De honnan 

fogom tudni, mikor leszel megfelelő az uralkodásra? 

 

Herceg: Nem tudom. Esetleg ha végre bemutatlak édesanyámnak, az segít-

het. (megfogja a kezét, finoman, hogy jelezze, nem lesz gond) 

 

Csillagifjú: (felpillant rá, majd nyel egyet, csendesen biccent, elindulnak) 

 

 

26. jelenet 

 

(a Herceg és a Csillagifjú elhagyják a kastély területét, egy domboldalra jut-

nak, ahol különböző fák bontják lombjukat, olyan fajok is, amelyek alapjában 

véve nem szoktak egy területen nőni, jól láthatóan tehát emberek ültették azo-

kat megközelítőleg azonos távolságra egymástól) 

 

Csillagifjú: Édesanyád itt él a szabadban? 

 

Herceg: Így is mondhatjuk… (elvezeti egy jegenyefenyőhöz) Itt is volnánk. 

 

Csillagifjú: (értetlenül pislog) Ez… egy fa. 

 

Herceg: Valójában ez egy sír. Mindegyik sírhanton nő egy fa, ezzel megadva 

az elhunytaknak az újabb esélyt az életre.  

 

Csillagifjú: (zavarba jön) Sajnálom! Én... nem gondoltam… Részvétem! 
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Herceg: Semmi gond. (rámosolyog) Nem tudhattad. (szünetet tart) Szóval 

anya, ő itt az új barátom. Már meséltem róla. Remélem, jóban lesztek. (intézi a 

szavakat a fához) 

 

Csillagifjú: (a fára pillant, majd végig a többi növényen) Mi határozza meg, 

hogy kinek a sírján milyen fa nő? 

 

Herceg: Leginkább a személyiségük és a fa szimbolikus jelentése. 

 

Csillagifjú: Mit jelent a jegenyefenyő? (érinti meg finoman a törzsét) 

 

Herceg: Könyörületességet, hűséget és bátorságot. 

 

Csillagifjú: Biztosan kedveltem volna édesanyádat. 

 

Herceg: Szerintem ő is téged. (leül a fa tövébe, magával húzza barátját is, vál-

lára hajtja fejét) 

 

Csillagifjú: (kissé feszélyezetten érzi magát, fura számára az egész helyzet) 

 

Herceg: Mindig sziporkázott és sosem panaszkodott. Nagyon céltudatos volt, 

de udvarias és kedves. Kíváncsi. Érdeklődő. Nagyon szerettem.  

 

Csillagifjú: Tényleg hasonlít a szemem az övéhez? Minálunk úgy tartják, 

hogy a szem a lélek tükre. 

 

Herceg: (úgy helyezkedik, hogy néhány pillanat erejéig a pillantásába merül-

hessen) Igen. Én is látom a csillagokat, amiket apám említett. Legszívesebben 

kívánnék tőlük valamit. 

 

Csillagifjú: Mégis micsodát? (pislog) 

 

Herceg: Egy csókot tőled. (hajol közelebb) 

 

Csillagifjú: (elpirul, nyel egyet) De… neked kedvesed van! Ne butáskodj… 

Ráadásul pont itt…  

 

Herceg: Édesanyám szerintem támogatná a döntésemet.  

 

Csillagifjú: Miből gondolod?  

 

Herceg: Nem érezted, milyen kellemesen meleg a fa törzse? 

 

Csillagifjú: Most, hogy mondod… de igen. 

 

Herceg: Kedvel téged! 

 



76  

Csillagifjú: Ez mégis csak etikátlan! A bájos Hercegnő háta mögött... pont ve-

lem! 

 

Herceg: Tudod, mifelénk a házasságnak más értéke van. A kötelességet jelen-

ti. Házasságra lépsz nemesként, hogy törvényes utódot nemzz, fenntarthasd a 

birodalmat és jó esetben a békét. Az emberek nem a házastársukhoz hűségesek, 

hanem a szeretőjükhöz. Ez a kettő pedig lehet ugyanaz a személy, de ez nem 

törvényszerű. Azonban, hogy eloszlassam az erkölcsömről alkotott ködös, nega-

tív képet, engedd meg, hogy kifejtsem ennek okát. Az ember az érzéseihez hűsé-

ges, így ahhoz, akivel kölcsönösen szeretik egymást, mert az érzelmeket meg-

csalni veszélyesebb, mint megtagadni a kötelességeidet és lerázni súlyukat.  

 

Csillagifjú: És édesanyádnak is volt szeretője? 

 

Herceg: (hümmög) Fogalmam sincs, de fura is volna erre vonatkozó informá-

ciókat megtudni róluk. Ez már az ő ügyük és a múltban ragadt, nem hánytor-

gatnám fel.  

 

Csillagifjú: (félrepillant, töpreng, habozik) 

 

Herceg: (kis idő múlva magához vonja egy gyengéd csókra) 

 

Csillagifjú: (először megszeppenve tűri, majd bátortalanul viszonozza, végül 

egy rémült kismadár fürgeségével hátrál el) 

 

Herceg: Már az első találkozásunkkor tudtam, hogy egymás végzete va-

gyunk.  

 

Csillagifjú: Már akkor sejtettem, hogy fura vagy.  

 

Herceg: Valld csak be, kedveled a szokatlan dolgokat! 

 

Csillagifjú: Anélkül talán sosem barátkoztam volna veled össze! 

 

Herceg: (halkan felnevet, megfogja a kezét, összekulcsolja ujjaikat, a jegenye-

fa ága simogatóan a vállukra ereszkedik, mint egy óvó lepel) 

 

Hercegnő: (fesztelenül sétál, majd megtorpan és csalódottan figyeli őket) 

 

Csillagifjú: Köszönöm, hogy elhoztál ide. Azt hiszem, most már sokkal kön--

nyebb lesz szembenézni azzal, ami következik.  

 

Herceg: (rámosolyog, végül feláll, felsegíti a Csillagifjút, távoznak) 

 

Hercegnő: (közelebb lép a fához) Hűség? Engem most árultál el. (szomorúan 

kisétál) 
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27. jelenet 

 

(ismét a kastély folyosója tárul a nézők elé) 

 

Herceg: (elmerengve kémlel ki az ablakon) 

 

Róka: (belépve a vállára teszi a kezét) Úgy vélem, beszélnünk kell. 

 

Herceg: Igen? (fordul felé) Van valami gond? 

 

Róka: Nincs. Vagyis inkább… Bizonyítható formában nincs. 

 

Herceg: Miről beszélsz, Róka? 

 

Róka: A Hercegnőről volna szó. Igazán nem az én stílusom bárkit is besároz-

ni, de a barátom vagy és kötelességemnek érzem, hogy szóljak, ha veszély lesel-

kedik rád. 

 

Herceg: Térj a lényegre! 

 

Róka: Gyanúsan viselkedik mostanság. Kerül engem. Gyakran tűnik el, oly-

kor a szobalánya sem tudja, hová. Nem tudom, kivel találkozgathat. Talán hűt-

len? 

 

Herceg: Nem lehet hűtlen az, aki hűséges ahhoz, akit szeret, még ha nem is 

én volnék az… Ilyesmit miért titkolna el, ha törvényes? 

 

Róka: Ez esetben talán valami másról lehet szó… (sóhajt) Fogalmam sincs, 

mostanság igazán kevés dolgot oszt meg velem. Zavar. Félek, hogy ostobaságot 

tesz.  

 

Herceg: Járjak utána? 

 

Róka: Nem, biztosan tagadná… Esetleg figyeljem meg? Egyik alkalommal 

követhetném. Ha egy ártatlan légyott, akkor kifújhatjuk magunkat, ha valami 

fenyegetőbb, legalább felkészülhetünk. Mióta beteg a király, sokan zúgolódnak. 

Még a Művészetek Ünnepének heve sem csitítja a hatalomvágyat! 

 

Herceg: Tégy belátásod szerint. (biccent, megfogja, finoman megszorítja a ke-

zét) Köszönöm, hogy szóltál. Tudom, hogy nehéz, hisz olyan, mintha a húgod 

volna. 

 

Róka: Rád is a fivéremként tekintek. Nem engedhetem, hogy viszálykodni 

kezdjetek egymással. (mélyen szemébe néz) 

 

Szolgálólány: (besiet) Uram, szükség van Önre! 
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Herceg: (felé fordul, bólint, Rókához intéz még néhány szót) Amint kiderítet-

tél valami biztosat, tudasd velem! 

 

Róka: Igenis. (tréfálkozva szalutál) 

 

Herceg: (a Szolgálólány társaságában távozik) 

 

Hercegnő: (sietősen tipeg be) Hol van a Herceg? 

 

Róka: Az imént távozott. (von vállat könnyedén) 

 

Hercegnő: Már megint azzal a fiúval van? 

 

Róka: Édesem, csak nem féltékeny vagy egy csacska túlvilágira, aki csak né-

hány napja van nálunk? (lép közelebb, arcára simít) 

 

Hercegnő: (félrepillant, ezzel az érintésből is kicsusszanva) Nem tudom, miről 

beszélsz.  

 

Róka: Csak úgy fortyog benned a sötétség! Haragszol rá? Vagy inkább… Kire 

haragszol igazán? A Hercegre, amiért ilyen vak, a Csillagifjúra, hogy ilyen kön--

nyen megkaphat bármit vagy önmagadra, amiért addig titkoltad az érzéseidet, 

amíg már késő lett bevallani azokat?    

 

Hercegnő: (ellép tőle) Megkeresem.  

 

Róka: Tégy úgy, kedves! (mosolyog nyájasan) 

 

Hercegnő: (kiviharzik) 

 

Róka: (halkan felnevet, mielőtt távozna) 

 

 

28. jelenet 

 

(félhomály telepedik a folyosóra) 

 

Herceg: (halkan sétál, amikor megpillant egy elsuhanó női alakot)  

 

Hercegnő: (sötét színű köpeny van rajta, amiben nem látszik, ki is siet olyan 

óvatosan, amikor hangot hall, gyorsan elrejtőzik, majd settenkedve távozik, oda-

kint pedig fürgén szaladni kezd, az árnyakat használva rejtekhelyéül) 

 

Herceg: (utána iramodik, hiába sikerül sokáig követnie, végül nyomát veszíti, 

csalódottan néz még utoljára körbe, mielőtt távozna a színről)  
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29. jelenet 

 

Hercegnő: (szalad, olykor-olykor hátrapillant, hogy megbizonyosodjon róla, 

hogy nem követik) 

 

Fattyú: (hirtelen bukkan elő, elkapja a Hercegnő csuklóját, magához vonja, átöleli) 

 

Hercegnő: (megijed, a fejéről leesik a csuklya, ahogy hátrahőköl, de nem sikít 

fel végül, csak kifújja a levegőt, amint realizálja, hogy kivel is áll szemben) A 

frászt hoztad rám! 

 

Fattyú: Akárcsak te rám legutóbb, amikor szó nélkül távoztál… de eljöttél 

ismét! Sikerült döntened? 

 

Hercegnő: Én… Nem tudom. 

 

Fattyú: Ha nem biztosítasz a hűségedről, sajnos nem találkozhatunk többé. 

Sőt, a legtöbben a halálodat akarják majd, vagy legjobb esetben is fogolyként 

kezelnének… Jól fontold meg! 

 

Hercegnő: Próbálom, de olyan nehéz! 

 

Fattyú: (keserűen mosolyog) Én akár a Herceg-pótlékod is leszek, ha eljátszod, hogy 

szeretsz, csak maradj mellettem… Nem akarom, hogy az ellenségemmé válj! 

 

Hercegnő: (erélyesen) Nem! (elcsitul) Nem kell pótléknak lenned, hogy fontos 

legyél számomra. Más vagy, mint ő és ez tesz önmagaddá. Ettől leszel az, akit 

szerethetek. 

 

Fattyú: Szerethetsz? 

 

Hercegnő: Csak adj egy kis időt továbblépni... 

 

Fattyú: Időt? És mikor jön el az én időm az életedben? Mikor jön el a közös 

cél ideje? Most kell cselekednünk, amíg megtehetjük! 

 

Hercegnő: Mint sok minden az életben, sosem akkor, mikor erőlteted.  

 

Fattyú: Elkeserítesz… Egy mindig határozott, eszes nő hogyan bizonytala-

nodhat el ennyire? Azt hittem, igazán racionális vagy. 

 

Hercegnő: Minden emberben ugyanúgy ott rejtőzik az irracionalitás. Benned 

is. Bennem is. Az érzelmek pedig teljesen felrúgják az észérvek tiszta sorát… 

 

Fattyú: (elereszti, ellép tőle) Igen. Ez igaz. Néha azt kívánom, bárcsak könnyebb 

lenne elfogadnom, hogy a szíved valójában nem hozzám húz. Ezzel csak megpróbálod 

megkeresni azt, amit valójában nem kaphatsz meg attól, akit szeretnél. 
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Hercegnő: Te meg miről beszélsz? 

 

Fattyú: Ne butáskodj! Még a vak is látja, hogy mennyire frusztrált vagy, 

amióta itt lebzsel a Herceg új barátocskája. Megfigyelem az egész várost, szerin-

ted pont ezt kerülné el a figyelmem? 

 

Hercegnő: Azt szeretném, hogy bízz bennem…  

 

Fattyú: Mert be akarod bizonyítani magadnak, hogy képes vagy hűségre, ha 

valaki tényleg vágyik erre tőled? 

 

Hercegnő: Nem, azért, mert tényleg megérdemled a segítséget. A céljaid ne-

mesek, sok embernek segíthetsz! 

 

Fattyú: Bizonyítsd be, hogy bízhatok benned! 

 

Hercegnő: (mélyen a szemeibe néz, végül röpke csókot lehel ajkaira) 

 

Fattyú: Júdás is csókkal árulta el a Messiást. 

 

Hercegnő: Ez esetben csak bízhatsz benne, hogy ez nem az árulás csókja volt. 

(biccent, magára hagyja a Fattyút) 

 

Fattyú: (leül, a város makettjét az ölébe helyezi, kezét végighúzza egy útvonalon, 

ahol a Hercegnő épp végighalad, majd hirtelen ledobja a miniatűrt, dühösen eltrappol) 
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