
DEÁK TAMÁS 

A FORRÓ SZIGET 
Dráma három felvonásban 

S z e m é l y e k 

O L I V É R , fregattkapitány 
URURUTU, törzsfőnök 
T I I , bennszülött asszony 
H I R O , varázsló 
B E R N A R D , fregattkapitány 

M A R T I N I. MARTIN II. tengerész altisztek 
Katonák, bennszülöttek 

Történik a X V I I I . században, egy csendes-óceáni szigeten 

SZÍN: Pálmafa-törzsekből ácsolt hatalmas kunyhó. A háttérben ajtónyílás, ettől 
jobbra és balra tágas ablaknyílások, amelyek derékmagasságban az egész hátsó 
falat szabadon hagyják és távolba vesző kilátást engednek az egzotikus tengerparti 
tájra. Mindez egyáltalán nem stilizált: egy darab valóság, ha némileg szokatlan is. 

Amikor felmegy a függöny, a színpadon csak Ururutu tartózkodik: egy karos-
szék-félén ül, kinyújtott lábbal, és gondolkodik. Ururutu óriási férfi, s noha testét 
jóval több festék borítja, mint ruha, megjelenése fejedelmien előkelő. Járatos lehet 
a fehérek világában, nyelvüket folyékonyan beszéli és a külsejükön se talál semmi 
megbámulni valót. Az európai rokokó kortársa — ami, úgy látszik, nagyobb hatást 
gyakorolt rá, mint a parókát, csipkés kézelőt és háromszögletű kalpagot viselő 
birodalmi tisztekre. 

Ururutu feláll, s mint a látogatóira várakozó, figyelmes házigazda, ellenőrzi a 
vendégszoba berendezését: megtapogatja a fekvőhelyet, beleszagol az alacsony asz
talon álló agyagkorsóba, csinosan elrendezi a két primitív, háncsfonatú karosszéket. 
Aztán ismét leül, kinyújtja a lábát és gondolkodik. A játék jó három percig tart. 
Kívül trombitaszó. Ururutu felpattan, az ajtónyílást figyeli. 

Belép Olivér, pontosan a helyiség közepén, arccal a nézőtér felé megáll, és 
elmerülten hallgatja az altiszt, Martin 1. vezényszavait: „Egy-kettő, egy-kettő, egy-
kettő...", „Az első hat jobbra át, a második hat balra át, egy-kettő, egy-kettő, 
megállj!" 

Pompás bevonulás: a katonák, valamennyien piros, aranypaszományos egyen
ruhában, parókásan, háromszögletű kalpaggal, elfoglalják az ablaknyílások előtti 
helyet, flintájukat lábukhoz rakják és vigyázzállásba merevednek. Középütt, az 
ajtónyílásban, Martin I. tornyosul, ünnepélyes arccal, kezében jókora fehér-arany 
zászló. 

E L S Ő F E L V O N Á S 



OLIVÉR (anélkül, hogy hátrapillanta
na): Tűzd ki a zászlót, Martin. A falra. 
(Arra a falra mutat, amely előtt az asztal 
áll.) 

Martin felkészült rá, zsebéből szeget 
és kalapácsot vesz elő, és a zászlórudat 
a falra szögezi. Közben Ururutu merev 
tartásban, de mosolyogva és nagyon fi
gyelmesen nézegeti a mintegy harmincöt 
éves fregattkapitányt, aki jelenlétét 
mindeddig nem vette tudomásul. Amikor 
a zászló elfoglalja helyét a falon, kívül 
ismét felharsannak a trombiták. Martin 
díszlépésben — amely egyáltalán nem 
komikus — ismét az ajtónyíláshoz vo
nul s ott vigyázzállásba merevedik. 

OLIVÉR (hirtelen a törzsfőnök felé for
dul. Kimérten, de nagyon udvariasan): 
Lépj közelebb, törzsfőnök. Mi a neved? 

URURUTU: Ururutu. U-ru-ru-tu. Vagy 
Uru-rutu; vannak európaiak, akik így 
könnyebben jegyzik meg. Azonban sem
miképp sem Ur-urutu — az egészen mást 
jelent. 

OLIVÉR (elmosolyodik): Mit jelent? 
URURUTU (elzárkózóan): Egészen 

mást. 
OLIVÉR: Pardon. Hanem úgy veszem 

észre, kitűnően beszéled a nyelvünket, 
törzsfőnök. Ez nagy örömömre szolgál. 

URURUTU (mosolyogva): A porszem is 
megtanul lebegni, hogy megcsillanjon a 
fényben, alezredes úr. 

OLIVÉR: Szép. De én csak kapitány 
vagyok. 

URURUTU: Fregattkapitány, vagyis 
egyenrangú egy szárazföldön szolgáló 
alezredessel. 

OLIVÉR (meglepetten): Ejha! Ezt is 
tudod? 

URURUTU (mosolyog): Bagatell. Az 
egyházi rendfokozatokat nehezebb volt 
elsajátítani. 

OLIVÉR: Hát te azokat is ismered? 
URURUTU: Egy törzsfőnöknek, ma

napság, tájékozódnia kell. 
OLIVÉR: Megvallom, én nem ismerem 

az egyházi rendfokozatokat. Nem is tu
dom, mi a különbség egy érsek meg egy 
püspök között. 

URURUTU: Az érsek egyházmegyéjét 
főegyházmegyének nevezik. 

OLIVÉR: Leveszel a lábamról, törzs
főnök. 

URURUTU: Több dolgok vannak föl
dön és égen, Horatio, mintsem bölcselme
tek álmodni képes. 

OLIVÉR: Ez mi? 
URURUTU: Idézet egy híres színda

rabból. 
OLIVÉR: Szép. Jártál Európában? 

URURUTU: Ifjonti tudásszomjam a 
Nyugat forrásainál lefetyelte a műveltség 
mámorító italát. 

OLIVÉR: Lefetyelte? 
URURUTU: Persze. Mint a kutya. 

Rögtönözve választott igém megfelel bi
zonyos viszonyoknak, amelyeket épel
méjű halandó idejében felismer és soha
sem firtat. 

OLIVÉR: Tévedsz, U ru . . . 
URURUTU: . . .rutu. 
OLIVÉR: ...Ururutu, ha azt képzeled, 

azért jöttem, hogy úgy bánjak veled, 
mint a kutyámmal. 

URURUTU: Olivér kapitány, meggyő
ződésem szerint nagyon jól bánsz a ku
tyáddal. 

OLIVÉR: Hát ezt meg honnan ve
szed? Nincs is kutyám, amióta hajóra 
szálltam. 

URURUTU: Nem számít. Ha volna, jól 
bánnál vele. 

OLIVÉR: Miért? 
URURUTU: Mert önmagad szellemé

nek hódolsz, amikor emberségesen bánsz 
egy állattal vagy egy alacsonyabbrendű 
emberrel, ami körülbelül mindegy. 

OLIVÉR: Rendkívül örvendek, törzs
főnök, hogy már első találkozásunk al
kalmával felismered: nem azért jöttem, 
hogy megalázzalak. (Leül.) Ülj le. 

URURUTU (nem ül le): Köszönöm. 
OLIVÉR: Ügy tudom, nem mi vagyunk 

az elsők, akik a Birodalom alattvalóiként 
megjelentek ezen a szigeten — ha nem 
is a király képviseletében. Hogy bántak 
veletek? 

URURUTU: Megjárja. Néhány fiút le
itattak, néhány leányt teherbe ejtettek, 
de egészen csinos dalocskákat énekeltek, 
és törzsi ifjúságunkat megtanították, ho
gyan kell menüettet táncolni. 

OLIVÉR: Szépszerével? 
URURUTU: Majdnem. A cél, jelen 

esetben, szentesítette az eszközöket. 
OLIVÉR: És aztán mi lett velük? 
URURUTU: Tovahajókáztak. Melegük 

volt és borjúhúsra vágytak, amivel nem 
szolgálhattunk. Meg aztán, az italuk is 
elfogyott. 

OLIVÉR: Erre többé nem fog sor ke
rülni. Üdvözöllek, Ururutu, a Király ne
vében, és tudomásodra hozom, hogy ez
zel a zászlóval hozzátok is beköszönt a 
civilizáció. 

URURUTU: Kicsiny szigetünk keble 
duzzadozik a büszkeségtől, hogy egy 
olyan hatalmas birodalom, mint a t i éd . . . 

OLIVÉR: . . .meg a t i éd . . . 
URURUTU: . . .mint a miénk, súlyos és 

kiterjedt feladatai közepette érdemesnek 
látta, hogy ekkora áldozatot hozzon egy 



ily jelentéktelen és távoleső földlepény
ért. Hálánk teljességgel kimondhatatlan. 

OLIVÉR (ajkába harap): Biztosítani kí
vánlak... 

Kívül dobpergés. Martin I. fegy
veréhez kap és hátrafordul, a kato
nák is valamennyien felkapják flin-
tájukat.) 

URURUTU: Hiro akarna bejönni, a 
varázsló. Azt tanácsolom, fregatt-kapi
tány úr, ne akadályozd meg, hogy bejöj
jön. 

OLIVÉR (másodpercnyi habozás után): 
Kérlek. Ereszd be, Martin. 

Az altiszt beengedi Hirót, aztán a 
katonáival együtt visszamerevedik 
előbbi helyzetébe. A varázsló fan
tasztikus maszkja nem egészen ta
karja el aggastyán-arcát. A kezében 
ütőhangszer, amelyen aprókat dobol
va, körültáncolja Olivért. Érthetet
len szöveget mormol, félig énekelve; 
ráolvasás lehet. Olivér rezzenéstelen 
arccal figyeli. Aztán Hiró körültán
colja a katonákat is, végül megáll 
Olivér előtt, kitárja a karját, és resz
keteg hangon imádkozni kezd: 

Mentsetek meg! Mentsetek meg! 
Este van, az istenek estje! 
Maradj mellettem, én istenem! 
Virrassz mellettem, én uram! 
Óvj meg az idegen varázslatoktól és 

a rossz tanácsoktól, 
óvj a hirtelen haláltól, 
óvj a rossz megkívánásától és 

az átkozódástól, 
óvj a titkos üzelmektől, 
hogy békesség uralkodjék körülöttünk, 
ó, istenem, óvj a haragos harcostól, 
attól, aki dühösen kóborol, 
aki örömét leli a rémítgetésben, 
aki makacs és mindig ingerült, 
hogy életben maradjunk és tovább 

éljen lelkünk! 
...Oro két fia, Mati és Uru Teleta, 

Tetu Uru Uru apja . . . 
(Ismét érthetetlen mormogásba kezd.) 

OLIVÉR (Ururutuhoz halkan): Nem le
hetne rövidebben? 

URURUTU: Nehéz dolog, de megpró
bálom. (Könnyedén hátba vágja Hirót, 
aztán valamit a fülébe súg. A varázsló 
szertartásos hajlongások közepette, do
bolva, elhagyja a kunyhót.) 

OLIVÉR (Ururutuhoz): Ez mi volt? 

URURUTU: Olyasmi, mint nálatok a 
trombitaharsogás. A dolgoknak meg kell 
adni a módját. 

OLIVÉR: Vagy úgy. De miért, kiért 
imádkozott? 

URURUTU: Bizonyára az emberiségért, 
mint a keresztény papok. Ez a divatos 
fogalom elméletileg éppoly egyetemes, 
mint amilyen szelektív a gyakorlatban. 
(Nevet) 

OLIVÉR (mosolyogva): Örömmel elis
merem, törzsfőnök, hogy elméd mozgé
kony és éles — akár a katonáim kard
ja. És meg kell mondanom: nagy meg
nyugvásomra szolgál, hogy nem vala
milyen tompa agyú, állati szinten gondol
kodó vademberrel kell megértetnem kül
detésem célját, hanem egy olyan képes
ségű férfival, aki majdnem olyan, mint 
m i . . . (Martin feszes, ostoba arcára pil
lant, aztán elneveti magát): ...akarom 
mondani, mint azok az emberek miná
lunk, akikre csakugyan büszkék lehetünk. 

URURUTU: Az én, éghajlatunk vég
zetes hőségétől elernyedt lelkem pedig
len vidám kismadár gyanánt csivitel az 
általános tapasztalatok sivár mocsarai 
fölött, mivel őfelsége, a Király, ily ne
mes érzületű, gondolkodni is tudó tisztet 
vezényelt elenyésző fontosságú szigetünk
re, mint te vagy, Olivér kapitány. 

OLIVÉR (derűsen): Kölcsönös rokon-
szenvezésünk, azt hiszem, igen előnyös 
alkalmat teremt a Birodalom céljainak 
kifejtésére, Ururutu — szeretném, ha eze
ket a célokat mihamarabb megértetnéd 
becses szigetünk lakosaival. 

URURUTU: Ki fogom feszíteni agyam 
lusta íját, hogy beható szempontjaid
dal a legegyügyűbb bennszülötteket is le
nyilazzam. Legelőször azonban nekem 
magamnak kellene fölérnem ésszel, mi
ért is vállalkoztatok a kedvünkért erre 
a kimerítő tengeri utazásra. 

OLIVÉR: Látod ezt a zászlót, törzsfő
nök? 

URURUTU: Látom, és tárgyilagosan 
csodálom. 

OLIVÉR: Martin altiszt! 
MARTIN: Parancs! 
OLIVÉR: Mit jelent ez a zászló? 
MARTIN (rettenetes zavarban, habog): 

Ez a zászló. . . ez a zászló. . . őfelsége, 
a Király. . . 

(A katonák hahotában törnek ki. 
Olivér velük nevet. Ururutu udva
riasan mosolyog.) 

MARTIN (halálra váltan): Úgy gon
doltam.. . 

OLIVÉR (barátságosan): Úgy gondol
tad, Martin altiszt, mégpedig nagyon 



helyesen, amit ezek a bikficek nem értet
tek meg . . . úgy gondoltad, hogy ez a 
zászló őfelsége, a Király és a Birodalom 
megszentelt jelképe, amelyért a haza ka
tonái bármely pillanatban készek éle
tüket áldozni. 

MARTIN (boldogan): Igenis, így gon
doltam, kapitány úr! 

OLIVÉR (a katonákhoz): Na látjátok, 
bikficek. Sohase kell idő előtt röhögni. 
(Ismét Ururutuhoz fordul): Ebből azon
ban még nem következik, miért jelen
tene valamit neked, Ururutum, meg a 
sziget mit sem sejtő lakosainak ez a 
zászló. 

URURUTU (tárgyilagosan): Nem, Oli
vér kapitány, ebből még nem követke
zik. De képzelőerőm orrcimpái remegő 
izgalommal készülnek felismerni a még 
rejtőző eszmét, amelyből minden kétsé
get kizáróan kiderül majd, hogy nekem 
és szigetem egész lakosságának, bele
értve a kisdedeket és az aggastyánokat, 
mégis rengeteget jelent ez a zászló. 

OLIVÉR: Kiművelt szimatodért fogadd 
teljes elismerésemet, törzsfőnök. 

(Ururutu meghajol.) 

OLIVÉR: Persze, akadnak még, sajnos, 
olyan meggondolatlan tisztek, akik nem 
tartják érdemesnek a Király új alattva
lóinak felvilágosítását... 

URURUTU: . . . é s egyszerűen lemészá
rolják az együgyűeket, akik nem érik fel 
ésszel a hódoltság örömeit. Hallottam ró
la, Olivér kapitány, akadnak még ilyen 
meggondolatlan tisztek. Jó, hogy te nem 
vagy ilyen. 

OLIVÉR (erélyesen): Én is azt hiszem, 
kölcsönös érdekünk jóelőre türelmesen 
eloszlatni minden olyan félreértést, ami 
egyenetlenségre vagy felesleges véron
tásra vezetne. 

URURUTU: Az erőviszonyok minden 
félreértést eloszlatnak. Te egy ágyúkkal 
felszerelt fregatton érkeztél, Olivér kapi
tány, egy század gondosan kiképzett, állig 
felfegyverzett katonával, egy hatalmas 
birodalom képviseletében. Mi viszont né
hány datolya- és kókuszdiópálma képvi
seletében, nem szólván a majmokról és a 
teknősbékákról, itt állunk két tucat íjász-
szal és egy sereg kisgyerekkel, akik meg
tanultak kövekkel dobálózni. Félreértésre 
tehát semmi lehetőség. 

OLIVÉR (komoran): Úgy látom, Uru
rutu, bizonyos előítéleteken te sem tudsz 
felülemelkedni. (Nyersen): Tulajdonkép
pen mit képzelsz? A Birodalom jóléte at
tól a néhány kosár rothadt gyümölcstől 
függ, amivel megadóztatunk? 

URURUTU: Gyümölcseink egészen jó-
minőségűek, csak a szállítás megszerve
zésén múlik, milyen állapotban kerülnek 
majd a Király asztalára. De elismerem: 
amit tőlünk adó fejében el lehet venni, 
édeskevés, egy birodalomnak meg se 
kottyan. 

OLIVÉR: Na ugye! Hát akkor mit gon
dolsz, mivégre vezényeltek ide egy mé
regdrága háromárbocost, egy század szó
rakozni vágyó fiút és egy tisztet. . . aki 
talán egészen másféle életről álmodozott, 
mint aminőben ezen a szigeten része le
he t . . . — mit gondolsz, mire jó az egész? 

URURUTU: Nem tudom, kapitány úr. 
Sokáig gondolkodtam ezeken a dolgokon, 
amikor felismertem, még évekkel ezelőtt, 
hogy egyszer majd megérkezik egy 
ágyúkkal felszerelt fregatt, egy század 
katona és egy nem túlságosan boldog 
tiszt erre a kicsiny szigetre. De azt hi
szem, gyér tollazatú elmém nem képes 
fölszárnyalni arra a magaslatra, ahonnan 
áttekinthetném birodalmi elgondolásaitok 
végtelen kilátásait. 

OLIVÉR (barátságosan): Megmagyará
zom neked, Ururutu törzsfőnök, és arra 
kérlek, magyarázd meg te is a sziget né
pének. Tudod, az én királyom, aki ezen
túl a te királyod is, ez a nagyon nagy 
keresztény fejedelem, ki akarja terjesz
teni a civilizáció áldásait az egész vi
lágra. 

URURUTU: Úgy tudom, van még két 
másik keresztény fejedelem, aki ugyan
ezzel a nemes szándékkal küldözgeti vi
lággá a hajósait — de ti ezekkel a hason
lóan gondolkodó királyokkal többnyire 
háborúztok. 

OLIVÉR (komoran): Azok a királyok, 
noha állítólag keresztény fejedelmek, más 
istent szolgálnak, mint mi — illetve nem 
az Istent szolgálják, hanem. . . 

URURUTU (mosolyogva): ...hanem az 
egyik a pápát, a másik az ördögöt. Jó, ezt 
ismerjük. 

OLIVÉR (hevesen): Most nem erről van 
szó, Ururutu! Nekünk nincs szándékunk
ban például betiltani a ti szigeti isten-
telenségeiteket, kivégezni vagy üldözni a 
varázslót, aki itt járt — mi senkit sem 
akarunk üldözni vagy kivégezni. 

URURUTU: T e nem akarsz, Olivér ka
pitány. Nem kaptál parancsot arra, hogy 
senkit se üldözz és ne végeztess ki, és 
ha kedved tartja éppen, nyugodtan meg
teheted. A Birodalom nem fog megbün
tetni érte. 

OLIVÉR (őszintén): Ez igaz, Ururutu. 
De én nem azért jöttem ide, hogy ga
rázdálkodjam ezen a kicsiny szigeten, ha
nem hogy biztosítsam a jólétet, a boldog-



ságot, a rendet és a békét. Vagyis a ci
vilizációt. 

URURUTU: Attól tartok, nekünk kell 
majd a ti jólétetekről gondoskodni, kapi
tány úr. Lomha gondolkodásom képtelen 
feltételezni: a szigetünket megszálló ka
tonák dolgozni fognak, hogy nálunk is 
meghonosítsák a csipkeverés vagy a ha
jóépítés jövedelmező tudományát. 

OLIVÉR (kitérően): Idővel pedig erről 
is szó lehet. A fődolog azonban az, hogy 
rendet teremtsünk ebben a barbár ösz-
szevisszaságban! 

URURUTU: Mindeddig egyetlen szi
getlakos sem hiányolta a rendet miná
lunk, Olivér kapitány. 

OLIVÉR (felcsattan): Mert tudatlan
ságban és mocsokban fetrengenek, és fo
galmuk sincs a rend áldásairól! Rend 
nélkül nincs fejlődés, nincs haladás, nincs 
műveltség! 

URURUTU: De nálunk a fejlődést, a 
haladást és a műveltséget se hiányolta 
a nép. Az emberek hálásan fogadják a 
jótékony természet ajándékait, szeretik 
egymást, gyermekeket nemzenek és meg
próbálnak örvendeni az életüknek. Mi 
szükség mindehhez rendre? 

OLIVÉR (magából kikelve): Azért, hogy 
végre emberi módon éljenek! Hát nem 
érted, hogy ez a méltatlan, öntudatlan 
zabálás, szeretkezés, gyermekszülés, hogy 
ez a vadon tenyésző, ostoba életöröm un
dorító állati lét? 

URURUTU (csendesen): Hát, ha nem 
is állati, de amolyan növényi lét. Nem is 
vagyunk mi az életünkre olyan büszkék, 
mint ti, hiszen nincsenek városaink, ha
jóink, ágyúink — én csak azt merész
kedem megemlíteni becsvágyó szellemed
nek, Olivér kapitány úr, hogy mindez 
senkinek sem hiányzik nálunk. 

OLIVÉR (hittel): Ez a baj, Ururutu, 
ez a baj! Hogy mindez nem is hiányzik 
senkinek! Az igénytelenség egy nép leg
szégyenteljesebb tragédiája! Ebben az 
igénytelenségben sohasem váltok a tör
ténelem részeseivé, a hódítások, a dia-
dalmak, a dicsőség részeseivé! 

URURUTU: Gondolod, kapitány úr, 
hogy egy ilyen kicsiny és szegény nép 
számára ez olyan nagy baj? Mihelyt a 
történelem részeseivé válunk, nem a hó
dítás, hanem a hódoltság vár ránk — 
nem a diadalmak, hanem a vereségek, 
nem a dicsőség, hanem a szégyen. 

OLIVÉR (fokozódó izgalommal): Mi 
benneteket a Birodalom alattvalóivá, a 
Király alattvalóivá — ennek a zászlónak 
a védenceivé avatunk, törzsfőnök! Meg
tanítunk benneteket dolgozni... 

URURUTU: Kinek? 

OLIVÉR: ...megtanítunk benneteket 
küzdeni.. . 

URURUTU: Miért? 
OLIVÉR: . . . é s megtanítunk győzni! 
URURUTU: Ki ellen? És mivégre? 

Nem akarunk mi győzni, Olivér kapi
tány. 

OLIVÉR (magánkívül): Hát mit akar
tok, te szerencsétlen? ! 

URURUTU (csendesen): Élni akarunk, 
kapitány úr — egyszerűen élni! 

OLIVÉR (ordít, de heveskedése nem el
lenszenves): Élni, mi? — mint az álla
tok! Tudatlanságban és mocsokban, ren
detlenségben és zűrzavarban, erkölcste
lenségben és a fejlődés, a haladás leg
csekélyebb reménye nélkül! 

URURUTU: Hova fejlődjünk, kapitány 
úr? Mivé fejlődjünk? Katonákká — a 
király hadseregében? És adófizetőkké? 
Ezt nevezed te fejlődésnek? 

OLIVÉR: Igenis, többek között ezt ne
vezem fejlődésnek! Hogy magányos vere
kedőkből és gyülevész bandákból a ki
rály elszánt és büszke katonái lesznek — 
és ügyetlen, minden dögön összezördülő 
orvvadászokból rendezett életű adófize
tők, akik tudják, mivel tartoznak a Ki
rálynak, a Birodalomnak, a világnak! 

URURUTU: Nagyon nehéz lesz megér
tetnem ezeket a magasrendű követelmé
nyeket egy szigetlakó törzzsel, amely nem 
kíván semmit, csak hogy békén hagyják. 

OLIVÉR (felháborodva): És szerinted, 
aki belekóstoltál a művelt világ szépsé
geibe és csodálatos rendjébe, ez a jó, 
hogy a néped semmit sem kíván? 

URURUTU (kitérően): Nem tudom, jó-e 
csakugyan. De így igaz. Valószínű, sőt: 
bizonyos, hogy a ti világotokhoz képest 
a miénk nem sokat é r . . . a gyíkok se 
versengenek a párduccal. De a gyíkokat 
hagyni kell, éljenek, ahogy a gyíkokhoz 
illik — szerényen és gyáván. 

OLIVÉR (rajongva): De ti nem vagytok 
gyíkok, Ururutu! Emberek vagytok, a 
világ legmagasabbrendű teremtményei 
közül valók — rajtatok múlik, milyen 
magasra emelkedtek fel a szégyenteljes 
öntudatlanságból! Mi azért jöttünk most 
ide, hogy segítsünk nektek a felemelke
désben, készek voltunk arra, hogy egy 
egész század kitűnő katonát állomásoztas
sunk ezen az elhanyagolt szigeten, hogy 
kiterjesszük rátok is a műveltség és a 
haladás kegyelmét, amit a ti gyenge is
teneitek nem tudtak megadni! Megtaní
tunk majd benneteket írni és olvasni, el
igazodni a térképen, emberhez méltó mó
don öltözködni, korszerű fegyverekkel 
bánni . . . 



Olivér háttal áll a bejáratnak, és 
nem veszi észre, hogy a katonái sor
ra — balról jobbra és jobbról balra 
— egyenként hullani kezdenek; az 

ablaknyílásban éppen csak megcsil
lan egy tőr és egy bennszülött ko

ponyája, s az első katona hangtala
nul összeroskad; a másodiknak nyíl
vessző fúródik a hátába, a harma
dik a gyomrához kap, a negyediknek 
kívülről hurkot vetnek a nyakába 
és villámgyorsan megfojtják. Martin
nak a flintáját elragadja egy szinte 
láthatatlan kéz — az elképedt al
tiszt, aki mindeddig mámoros arccal 
hallgatta kapitányát, most döbben 
rá, mi történik körülötte. Visszapil
lant és felordít: „A fregatt! Elsüllyed 

a fregatt!!!" — ekkor kívülről le
döfik. 

OLIVÉR (hirtelen sarkonfordul, és ma
gánkívül felkiált): Mi történik itt?! Mi 
van a fregattal? 

(Odarohan a földön heverő katonák
hoz.) 

URURUTU (nyugodtan): A fregattot el
süllyesztették, Olivér kapitány, és ezeket 
a szegény fiúkat megölték. 

OLIVÉR (nekiront, fojtogatni kezdi): 
Ezt te szervezted meg, gazember?! 

URURUTU (játszi könnyedséggel le
fejti magáról Olivér kezét): Nem én szer
veztem. Senki sem szervezte. De te nyu
godj meg, Olivér kapitány, neked nem 
lesz bántódásod. 

OLIVÉR (eszelős döbbenettel nézi ha
lott katonáit): Mind meghaltak... 

URURUTU (csendesen): Mind meghal
tak, ezek is, a többiek is. Nem kellett 
szervezkedni. A törzs megijedt tőlük, és 
legyilkolta őket. De téged nem engedlek 
legyilkolni, kapitány úr. Itt fogsz élni 
ebben a szép, nagy kunyhóban, és sem
miben sem fogsz hiányt szenvedni. 

OLIVÉR (elfulladva): De miért? Engem 
miért nem gyilkoltok le? 

URURUTU (titokzatosan): Mert te jó 
ember vagy, Olivér kapitány, és azt hit
ted, jót akarsz cselekedni velünk. 

OLIVÉR: Most is azt hiszem! (Riká
csolva): Nem vagyok hajlandó elárulni a 
királyomat és a Birodalmat! A művelt
séget, a civilizációt és a rendet!! 

URURUTU: Nem is kell, nem is aka
rom. Majd megpróbálunk, amennyire 
kényszer nélkül lehetséges, a kedvedbe 
járni. 

OLIVÉR: Nekem.. .? — aki egyedül 
vagyok és fegyvertelen? 

(Kezébe temeti az arcát.) 

URURUTU: Nem vagy te fegyvertelen, 
Olivér kapitány... amíg ilyen erősen hi
szel a furcsa gondolataidban. És hogy ne 
legyél egészen egyedül, adok neked va
lakit, aki megcukrozza majd érthető és 
múló keserűségedet. (Kiszól a kunyhóból): 
Küldjétek be Tiit! 

Hiro, a varázsló, kézenfogva bevezet 
egy nagyon fiatal, bennszülött nőt, 
aki Olivér előtt térdre hull, és le
hajtja a fejét. 

URURUTU (nyájasan): Íme, ez Tii, a 
húgom leánya, Ő lesz a feleséged, Olivér 
kapitány. Gondodat viseli majd és szeret
ni fog. Egészséges gyermekeket is szül 
majd neked, hogy ne unatkozz. 

OLIVÉR (rekedten a gyűlölettől): Taka
rodjatok! Takarodjatok innen! 

URURUTU: Hiro meg én most csak
ugyan magadra hagyunk. De Tii veled 
marad, és ha ügyes lesz, majd újra meg
tanít élni. 

Ururutu és Hiro, átlépve Martin 
holttestén, elhagyja a kunyhót. Mi

közben a bennszülött lány félénken 
felemeli a tekintetét, amely Olivér 
gyűlölködő és kétségbeesett pillantá
sával találkozik, lassan lehull a 

f ü g g ö n y 

M Á S O D I K F E L V O N Á S 

Ugyanott, hat évvel később. 
Az ajtó- és ablaknyílásokon faragott deszkából készült táblák; most nyitva 

vannak, de szabályszerűen csukhatók. Az egyik falon a sziget kezdetleges, kézzel 
rajzolt térképe, a másikon ugyanolyan naptár. A fehér-arany zászló kissé megsár
gult, de ugyanott csüng, ahová annak idején tűzték. 



A kunyhó berendezése valamicskével lakályosabb, de szánalmasabb is; házilag 
készült, európainak látszó íróasztal, székek, korsók, agyagpoharak; a földön szőnyeg, 
a fekvőhelyek fölött bambuszbotokból és állatbőrökből tákolt baldachin. 

Amikor felmegy a függöny, Olivér az ágy szélén ül és begombolja színehagyott 
zubbonyát. Lázas beteg, ami tekintetében felfokozza az elszántság és a kétségbeesés 
kifejezését. Tii előtte térdel és figyeli. 

OLIVÉR: Milyen nap van ma? 
TII: Nem tudom. 
OLIVÉR (ráförmed): Miért nem tudod? 

Azonnal nézd meg a naptárt! Hat éve ta
nítgatlak és próbálom a fejedbe verni, 
hogy emberhez méltatlan dolog nem tud
ni, milyen nap van. Hogy lehet így élni?! 

TII (odaszalad a falinaptárhoz, és ré
mülten betűzgeti, miközben az ujjain is 
számol): Szer . . . Nem, csütörtök. Péntek! 

OLIVÉR (nyersen): Na, csütörtök vagy 
péntek? Vagy így, vagy úgy! 

TII (sírósan): Péntek. 
OLIVÉR (lecsillapodva): Szóval pén

tek. Ne pityeregj. Összesen kilenc napig 
feküdtem ezzel az istenverte lázzal. 

TII (félénken): Nem szabad, hogy fel
kelj, Olivér. Beteg vagy, és a szemed.. . 

OLIVÉR (erélyesen): Megelégeltem a 
tunyálkodást. Dolgom van. Te persze azt 
szeretnéd, hogy évekig itt heverjek az 
ágyon, lehetőleg öntudatlanul. 

TII (csendesen): Én azt szeretném, hogy 
soha többé ne legyél beteg, drága uram. 

OLIVÉR (gyűlölködve): Igenis, azt sze
retnéd, hogy öntudatlanul hánykolódjak 
ezen a szörnyű ágyon — és hogy visszaélj 
vele. 

TII (értetlenül): Hogy visszaéljek vele? 
OLIVÉR: Igen, hogy visszaélj vele! Azt 

hiszed, nem vettem észre, mit tettél ve
lem, amikor félájultan feküdtem a láz
tól? 

(Tii lehajtja a fejét.) 

Csókolgattál, mi? Te ribanc! Csókolgat
tál és ölelgettél, mert nem volt erőm, 
hogy ellökjelek magamtól?! 

TII (könnyek között): Azt hittem, al
szol. 

OLIVÉR: No és ha aludtam volna?! 
TII: Nem számított volna neked, nem 

zavart volna, hogy. . . (felbátorodva): 
hogy megcsókoltam a szemed meg a szád. 

(Farkasszemet néz Olivérrel, aki 
most zavarba jön.) 

OLIVÉR (lágyabban): Eleget magya
rázgattam neked, az én helyzetemben 
nem engedhetem meg magamnak, hogy 
közösködjem az alattvalókkal, akikre 
egyedül kell gondot viselnem. Mit mon
dana a sziget népe, ha elfogadnám a bar

bár ajándékot? — hogy odavetettek 
elém, mint egy rongyot, akibe belétö
rüljem a vágyaimat és a szenvedéseimet! 
Azt mondanák: „No lám, a híres Olivér 
kapitány, a nagy Király egyedüli kép
viselője szigetünkön, ahelyett, hogy a kö
telességét teljesítené és azon fáradozna, 
hogy megvalósítsa, amit ígért, a rendet, 
a jólétet, a haladást és a civilizációt, visz-
szaél szegény Tii kiszolgáltatottságával és 
meggyalázza. (Fokozódó izgalommal, mint 
aki begerjeszti magát): De én nem élek 
vissza a te kiszolgáltatottságoddal, és 
nem nyúlok hozzád! Én nem garázdál
kodni jöttem i d e . . . ahol legyilkolták ka
tonáimat és elsüllyesztették a fregattot, 
amellyel érkeztem! És nem azért fára
dozom hat esztendeje, egyedül, anélkül, 
hogy bármilyen kapcsolatom volna is a 
Birodalommal, melyet szolgálok... (más 
hangon): és amely talán már el is fe
lejtett. . . (Ismét indulatosan):... és nem 
azért dolgozom itt egy tudatlan és önfejű 
nép felemelkedéséért, hogy azután min
dent feladjak az ágyban! Hogy hempe
regjek a bűnben! Hogy fetrengjek az 
ágyasommal, akinek kötelességévé tették, 
hogy lefeküdjön velem!. . . 

TII (sírva): Hat évvel ezelőtt tették a 
kötelességemmé... Ma már nem törődik 
vele senki. Nem is hiszik, hogy. . . 
(Észbekap, riadtan elhallgat.) 

OLIVÉR (magánkívül): Mit nem hisz
nek? Nem hiszik, hogy nem élek veled? 
Hogy nem mászom rád, mint egy állat?! 

(Tii sírva nemet int a fejével.) 

És miért nem hiszik? Mert te letagadtad 
az igazságot, te ringyó! 

(Tiihez botorkál, fojtogatni kezdi.) 

TII (nem védekezik, kitágult szemmel 
nézi. Halkan): Ölj meg, drága uram! 

(Olivér iszonyodva elengedi, és az 
ágyához támolyog, leroskad rá.) 

1 
TII (csendesen): Ölj meg engem, ha 

ringyónak nézel. 
OLIVÉR (elpirul): Bocsáss meg, Tii. El

ragadtattam magam. Nem vagy te ringyó. 
(Elkínzottan): De meg kell értened... 



TII: Értem én. Nem is mondtam én 
senkinek, hogy te engem.. . De a szige
ten senki sem hiszi . . . senki se hiheti . . . 
hogy sohase nyúltál hozzám, mert tiltja 
a küldetésed. 

OLIVÉR (kétségbeesve, halkan): Nem 
hihetik, ugye? 

TII (szemlesütve): Nem. 
OLIVÉR: Te pedig restelled hirdetni 

az igazat. . . mert úgyse hinnék el, és 
gúnyolódnának veled. Ügye? 

TII: Igenis. Így is gúnyolódnak... 
mert . . . 

OLIVÉR (feláll, lobogó tekintettel): 
Gúnyolódni merészelnek veled? Hogy me
részelnek? És miért? Mi okuk a gúnyo
lódásra?! 

TII (rettenetes zavarban): Mert . . . mert 
nincsenek gyermekeim. 

OLIVÉR (elhűlve): Mert nincsenek 
gyermekeid? Hát ez förtelmes! És azt 
gondolják, azért nincsenek, mert nem 
tudsz gyermeket szülni? Mi? Mert azt 
hiszik, meddő vagy? 

(Tii lesüti a szemét, hallgat.) 

Vagy mert . . . (Pokoli hahotába tör ki): 
Vagy mert azt hiszik, hogy é n ? . . . 
m i ? . . . hogy én nem tudok gyermekeket 
nemzeni. . . — hogy nem vagyok férfi, 
mi? Szóval ezt gondolják, mi? (Révete
gen): Lehet, hogy igazuk is van. Lehet, 
hogy már nem vagyok férfi. 

TII (ránéz): Nem lehet, Olivér. Én nem 
hiszem. 

OLIVÉR (gyűlölködve): Te nem hi
szed?! Te hiszed aztán igazán! Hat éve 
lélegzel itt mellettem, félmeztelenül, hat 
éve az ágyam előtt alszol — éppen te 
ne hinnéd így? 

TII: Nem hiszem. 
OLIVÉR (mint előbb): Hazudsz! Ha

zudsz, mert félsz, hogy megfojtalak! 
TII: Nem félek. Nem bánom. 
OLIVÉR: Biztosan te terjesztetted el a 

szigeten, hogy én nem vagyok férfi!. . . 
hogy nem tudok gyermeket nemzeni. . . 
hogy ne téged gúnyoljanak, hanem en
gem! 

Nekiront Tiinek, fojtogatja. Az ajtó
nyílásban megjelenik a törzsfőnök 
hatalmas alakja. 

URURUTU: Ne bántsd, Olivér kapi
tány, a húgom leányát. Megszabadítalak 
tőle, ha terhedre van. 

Olivér döbbenten elengedi Tiit, aki 
térdepelve átkarolja a lábát, és 
mintegy az ő védelmére bízva ma
gát, rémülten pillant Ururutura. 

URURUTU: Igen, megszabadítalak tő
le, ha terhedre van. És persze, ha neki 
is megfelel. 

OLIVÉR: Hogy gondolod?!... hogy 
képzeled, hogy megszabadítsz tőle? A 
tengerbe veted? 

URURUTU (nevet): No nem, azt nem. 
Ügy gondoltam, férjhez adom. 

OLIVÉR (elhűlve): Férjhez adod? 
URURUTU: Igen, férjhez adom. An

nak idején azért adtam neked, mert úgy 
gondoltam, jó lesz neked feleségnek, de 
be kell látnom, hogy csalódtam Tiiben. 
Nem sikerült magát kívánatossá tennie, 
nem szült neked gyermekeket — és noha 
a sziget együgyű lakosai nem is képzelik, 
hogy hat év alatt hozzá se nyúltál, é n 
nem kételkedem benne, és fölöslegesnek 
vélem, hogy hamisan ítéljenek rólad. Majd 
csak akad férfi, aki egy ilyen tehetetlen 
nővel is beéri. 

TII (könyörögve): Olivér! 
OLIVÉR (Ururutuhoz): Ki mondta ne

ked, hogy Tii tehetetlen? Hogy nem sike
rült magát kívánatossá tennie? (Ordít): 
Ki engedte meg, hogy így beszéljenek 
arról a nőről, aki hat éve feláldozza ma
gát egy elfoglalt és magányos... és há
látlan férfiért? 

URURUTU (Tiihez): Lázas? 

(Tii rábólint.) 

OLIVÉR (felháborodva): Én lázasan is 
pontosan tudom, mit beszélek! Én meg
tanultam a logikus gondolkodás szabá
lyait, és betartom őket! Téged pedig nem 
azért hívattalak, Ururutu, hogy zagyva
ságokat beszélj Tii állítólagos tehetetlen
ségéről, és behódolj mindenféle ostoba 
rágalomnak, azok után, hogy annyi ideje 
tanítgatlak a módszeres gondolkodásra. 

URURUTU (békülékenyen): Lelkem na
gyon hálás ezért neked, Olivér kapitány, 
és ha volna nyelve, szép tisztára nyalo
gatná előtted életed útját, hogy ne kell
jen a hétköznapok porában lépegetned. 
Senki sem akar téged bántani vagy meg
rágalmazni, dehát. . . 

OLIVÉR (felcsattan): Dehát?! Miért 
akarjátok elvenni tőlem ezt az asszonyt? 
Hacsak... (rögeszmés gyanakvással): ha
csak nem ő kérte, hogy szabadítsátok ki 
ebből a dögletes kunyhóból... (megve
tően): hogy nekilásson végre bizonyítani 
a termékenységét... (Vérben forgó szem
mel) Ő kérte, mi? (Tiihez): Elég volt a 
szolgálatból? 

TII (halkan): Nem én kértem. 
OLIVÉR (magánkívül): Elég volt a 

kutyahűségből? A lázálmaim közben, cse
repes ajkaimról lopott csókokból? Visz-
szakívánkozol az ólba, mi?! 



URURUTU: Nem ő kérte. 
OLIVÉR: Végül is neki nem külde

tése, hogy a Királyt és a Birodalmat szol
gálja mellettem — ő nem a hazájáért 
harcol, amikor kisöpri a kunyhót és ki
kergeti a legyeket. Miért is kínlódna itt 
mellettem, amikor.. . (hahotázva) még 
csak meg sem erőszakolom, ahogy azt 
egy ilyen hódító, felsőbbrendű embertől 
méltán várjátok... hogy végre a mar
kába röhögjön mindenki, mert Olivér ka
pitány megpuhult a hőségben, és feladta 
a küldetését! Hogy elvegyül közétek, és 
az emlékét is elkeveri a részeges bitan
gokéval, akik megelőzték a szigeten, és 
korbáccsal tanították menüettet táncolni 
a bennszülötteket? Ezt szeretnétek, mi? 

URURUTU (csendesen): Nem, Olivér, 
nagyon sajnálnánk, ha elveszítenéd ma
gad. A sziget népe nagyon büszke rád . . . 
örvend, hogy van köztünk valaki, aki 
csak a gondolatainak é l . . . az eszmé
nyeinek... — ha jól emlékszem, az egyik 
óránkon így mondtad: eszmények. 

OLIVÉR (keserűen): Büszkék rám. . . 
Csak éppen kutyába se veszik a kíván
ságaimat. (Ismét fokozódó ingerültséggel): 
Mind úgy tesztek, mintha nagyon tisz
telnétek... engem.. . meg a gondolatai
mat. . . (Kitör): De annyit sem értem el, 
hogy azt a vacak adót hiánytalanul oda
hordják a dombra! Most is indulni ké
szültem éppen, hogy megszámoljam a 
gyümölcsöket. 

URURUTU (gondterhelten, kissé res
telkedve): Várj még az ellenőrzéssel... 
Attól tartok, nagy részük elmulasztotta 
a kötelességét... majd én beszélek ve
lük. . . 

OLIVÉR (felfortyan): Miért mulasztot
ták el a kötelességüket? Milyen jogon? 
Mi okból? A Királlyal szemben senki 
sem mulasztja el a kötelességét! 

URURUTU (csendesen): Tudod, Oli
vér . . . ebben a nagy melegben... ott a 
dombon... hisz folyton odasüt a n a p . . . 
az adóba beszolgáltatott gyümölcsök rö
vid idő alatt megrohadnak... 

OLIVÉR (ordít): Nem számít! Ennek 
nincs semmi jelentősége! Hat éve ma
gyarázom neked, hogy alattvalói szem
pontból... a feladat.. . a szolgálat szem
pontjából semmi jelentősége annak, mi 
történik a Királyt megillető adóval! Bizo
nyos kényszerítő körülmények miatt a 
szállításra nincs mód. De ez nem jelenti 
azt, egyáltalán nem jelenti, hogy egy 
ilyen jelentéktelen okból kifolyólag... 
aminek semmiféle erkölcsi fontossága 
nincs. . . az emberek megtagadják az 
adófizetést... amellyel tartoznak a Ki

rálynak... A Birodalomnak... ennek a 
zászlónak! 

URURUTU: Nagyon nehéz ezt megér
tetnem az emberekkel, Olivér. Annak 
idején éppen eleget magyaráztam nekik a 
dolgot.. . hogy semmi jelentősége annak, 
hogy a dombra hordott adó megrohad a 
napon. . . annak idején némelyek meg is 
értették. De akik annak idején megértet
ték, azóta kiöregedtek... Mind kevesebb 
befolyást gyakorolnak a törzs vélemé
nyére. A fiatalok, akiknek hangja betölti 
a szigetet, már nem értik a dolog lénye
gét, Olivér — vagy még nem értik. Pró
báltam felvilágosítani őket, d e . . . 

OLIVÉR: De fütyülnek rá, mi? Miért 
nem vered beléjük? Miért nem bünteted 
meg őket, hogy megtanulják, mi a felada
tuk?! 

URURUTU: Nagyon nehéz. Nem érte
nék, mit akarok tőlük. 

OLIVÉR: Annyit nem sikerült elér
nünk, hogy a gyermekeknek tiszta le
gyen a füle! Mielőtt megbetegedtem vol
na, a szokásos szemleútra indultam a szi
geten, és megállapítottam, hogy. . . (oda
lép az asztalhoz, feljegyzései között tur
kál) négyszáztizenhét gyermek közül négy
százkilencnek piszkos volt a füle! Hogy 
lehet ezt tűrni?! 

URURUTU (mosolyogva): Az anyjuk 
fülét nem tekintetted meg, Olivér? Bizo
nyára az övék is piszkos volt. 

OLIVÉR: Nem számít! Az egy elve
szett nemzedék! Meséltem neked. . . 

URURUTU: . . .Mózes azért hurcolta 
negyven évig a pusztaságban a zsidókat, 
hogy az elveszett nemzedék kivesszen... 

OLIVÉR: No ugye! De én hiába küz
dök itt azért, hogy legalább a gyermekek 
mossák a fülüket.. . hogy megtanuljanak 
dolgozni, céltudatosan é ln i . . . hogy felis
merjék a fejlődés.. . a haladás maga
sabbrendű értelmét... Hiába tanítgatom 
őket írni, olvasni. . . 

URURUTU: Eléggé szégyenkezem miat
ta, Olivér, de nagyjából igazad van. El 
kell ismernem, hogy a törzs inkább csak 
úgy tesz, mintha tisztelné a gondolatain
kat, amelyeket nagy fáradsággal próbál
tunk megértetni — de valójában minden 
megy tovább, mint azelőtt, amikor még 
nem voltunk a Király alattvalói... és 
te sem voltál még a szigeten, Olivér, hogy 
meghonosítsad a civilizáció áldásait... 
Most azonban felmerült valamilyen meg
oldás. . . azért is jöttem, hogy megbeszél
jem veled, kapitány úr. 

OLIVÉR (gyanakodva): Valamilyen 
megoldás? Miféle megoldás? 



URURUTU: Azért jöttem, Olivér, hogy 
bátorkodjam lázas figyelmedet e megol
dásra irányítani. Nem állíthatom, hogy 
ez a számunkra fájdalmas megoldás fel
érhet csodálatos és éppen ezért népsze
rűtlen terveid megvalósításával. Nem ta
gadhatom le, hogy valamennyiünk szá
mára. . . mindenekelőtt az én számom
r a . . . bizonyára még Tii számára is, no
ha ő nem bizonyult méltónak a figyel
medre, és nem ajándékozott meg gyer
mekekkel... ami persze bizonyos dolgo
kat leegyszerűsít... például épp ezt a 
váratlan megoldást, amire teljes hódolat
tal merészelem felhívni kiművelt figyel
medet . . . és ami, ha egyebet nem is, de 
gyötrő lázaidat kétségtelenül megszün
tetné. 

OLIVÉR (aki mindvégig feszülten és 
gyanakodva hallgatta, fojtottan): Miféle 
megoldásról fecsegsz itt, Ururutu? (Fel
csattan): És mit teketóriázol itt velem?! 
Tessék szabatosan kifejteni, miről van 
szó! Követelem! 

URURUTU (alázatosan, ugyanakkor el
néző mosollyal): Igenis, Olivér, megpró
bálom, amennyire az én szűkre mérete
zett, éghajlati viszonyaink folytán eler
nyedésre hajlamos és nagybecsű tanítá
saidra is csak mérsékelten fogékony el
mémtől telik. 

OLIVÉR (toporzékolva): Szóval?! Ki 
vele! 

URURUTU: Az embereim jelentették, 
Olivér kapitány, hogy a közelben meg
jelent egy vitorlás.. . háromárbocos ez 
i s . . . és a sziget felé tart. 

Olivér halálsápadtan feláll, megiga
zítja a zubbonyát. Tii eltakarja kezé
vel a szemét. 

OLIVÉR (halkan, rendkívül feszülten): 
Az embereid látták a fregatt felségjel
vényeit . . . a zászlót? 

URURUTU (zavartan): Látták, Olivér. 
Nem a te hazádból va ló . . . nem a t e . . . 
nem a mi királyunk zászlaja lobog rajta. 

OLIVÉR (meginog, aztán erőt vesz 
gyengeségén): Hanem egy másik keresz
tény király lobogója? 

URURUTU: Igenis, Olivér. Egy másik 
keresztény király lobogója... azé, aki 
nem barátja a t e . . . a mi királyunknak. 

OLIVÉR (sápadtan dünnyög valamit, 
aztán erélyesen): Akkor hát mi közünk 
hozzá? És miféle megoldásról fecsegtél 
itt, szokásod szerint bőbeszédűen és ösz-
szevissza?! 

URURUTU (zavartan): Arra gondoltam, 
hogy ezen a vitorláson végül is fehér 
emberek vannak.. . ha más király alatt
valói is, mint t e . . . de az embereim azt 

jelentik, nem hadihajó, nincs egy ágyúja 
sem, nyilvánvaló tehát, hogy kereskedni 
jönnek.. . a limlomjaikat a nyakunkba 
sózni. . . bizonyára szívesen felvennének 
téged is a hajójukra... ha megfizet
nénk. . . és rövidesen visszajutnál a saját 
országodba... a nagy Király trónusa 
elé. 

OLIVÉR (megrendülve): Szóval arra 
gondoltál, hogy hat évi fáradozás után. . . 
amelynek, ugye, nem sok eredménye 
vo l t . . . a legjobb lenne, ha feladnám az 
életem célját és értelmét... és egy ellen
séges hajó megvesztegetett legénységé
v e l . . . dolgomvégezetlenül megfutamo
dom erről a forró szigetről... (fokozódó 
izgatottsággal) hogy hazai kertecském-
ben kipihenjem fáradalmaimat... vagyis, 
hogy merő kimerültségből árulóvá le
gyek. . . megtagadjam a küldetésemet... 
mi? ! . . . és csapjak fel otthon kereskedő
nek . . . vagy éppen uzsorásnak? Mi?! (Or
dít): Ezt tanácsoljátok nekem, Ururu
t u . . . vagy ezt kívánjátok tőlem? Hogy 
megszabaduljatok végre a jelenlétemmel 
járó kínos helyzetektől? Mi?! Mert saj
náljátok az adó fejében rothadozó gyü
mölcsöket? Mi?! Hogy ne kelljen tanulni 
többé, gondolkodni meg írni és olvasni, 
hogy a gyermekeknek ne kelljen mosa
kodni. . . hogy ne kelljen tessék-lássék 
dolgozgatni is olykor valamit. . . ezt akar
játok, mi? És hogy ez a ringyó is nyakra
főre szülhesse a kölykeit, ha már engem 
nem vehetett r á . . . — mi? ! 

Szünet. Ururutu lehajtott fejjel hall
gat. Tii csendesen zokog. 

OLIVÉR (lázasan): Hát ebből nem esz
tek, barátocskám! Az én agyam még nem 
rohadt szét ebben a dögletes hőségben... 
s ha az agyam talán ernyedni kezd is, 
akár a te bőbeszédű elméd, Ururutu — 
a lelkiismeretemnek! a lelkiismeretem
nek nem árthatott sem a hőség, sem a 
l áz . . . sem ennek az asszonynak a szi-
pogása álmatlan éjszakáinkon... (más 
hangon, halkan): amikor megrettentem 
attól, hogy talán én is szeretem őt. (Is
mét kiabálva): Hat év alatt kiismerhet
tél volna annyira, te furfangos törzsfő
nök. . . és titkos jóbarát... Ururutu... 
te kétkedő tanítvány... aki mindig meg
hallgattál, de sohase hittél nekem... hat 
év alatt kiszámolhattad volna a vastag 
ujjaidon, hogy ilyen egyszerűen nem sza
badulhattok meg tőlem! Hogy nekem nem 
megy el a kedvem, csak úgy, a hőség, 
vagy a láz miatt a feladatomtól, amelyre 
vállalkoztam... hogy engem nem lehet 
hazaküldeni! (Más hangon): De ha már 
ezen töröd a fejed, Ururutu... hogy le-



hetne megszabadulni zaklató jelenlétem
től . . . erre végül is van egy sokkal egy
szerűbb megoldás. Legyilkolhattok, bará
tocskám, hiszen fegyvertelen vagyok és 
egyedül... Legyilkolhattok, mint a kato
náimat és az altisztemet... belecsavar
hattok ebbe a kifakult zászlóba és belök
hettek a tengerbe. Hát nem sokkal egy
szerűbb? 

URURUTU (döbbenten): Nem, Olivér, 
ilyesmire senki sem gondol ezen a szi
geten. Senki sem kívánja a halálodat. 
Arra gondoltunk, hogy ez az idegen hajó 
a gyógyulást... a szabadulást jelentené 
a számodra. 

OLIVÉR (szárazon): Rosszul gondoltá
tok. Még mindig nem tudtok gondol
kodni. 

URURUTU (alázatosan): Bizonyára. Hát 
akkor ezt az ajánlatot tekintsd az egy

ügyűség múló fütyürészésének, Olivér, 
amely arra sem méltó, hogy kiművelt fü
ledbe hatoljon. 

OLIVÉR (kurtán): Kérlek. 
URURUTU: Én pedig elmegyek 

most . . . nemsokára partra szállhatnak... 
meg kell mondanom az embereimnek, ne 
hagyják magukat becsapni... hiszen tu
dod : olyanok, mint a gyermekek. 

(Meghajol, kimegy. Szünet.) 

OLIVÉR: Te nem kívánsz vásárolni 
ezektől a kereskedőktől, Tii? Gyöngyöt 
vagy fésűt? Elmehetsz te is fogadni őket. 

TII: Nem kívánok semmit sem vásá
rolni. Nem megyek sehová. 

OLIVÉR: Ahogy gondolod. Akkor zárd 
be, Tii, az ablakokat meg az ajtót. Nem 
akarom őket látni. 

F ü g g ö n y 

H A R M A D I K F E L V O N Á S 

Ugyanott, három évvel később. A kunyhó falain most több a térkép; az asz
talon makett-féle a sziget településeiről — egyébiránt nem változott semmi. Amikor 
a függöny felmegy, Olivér az asztalnál ül és elmerülten ír. Negyvennégy éves, meg
öregedett, de a külseje rendkívül gondozott. Régi, kifakult egyenruháján foltozás, 
varrogatás nyomai; zsabója és csipkés kézelője rongyos, de tiszta. 

Szünet, majd messziről tompa ágyúdörej. Olivér felkapja a fejét, hitetlenkedve 
ráncolja a homlokát, aztán legyint és tovább ír. 

Szünet, majd újabb ágyúdörej, valamicskével hangosabb. Olivér felugrik, egyik 
kezével az asztalra támaszkodik, a másikkal mintegy öntudatlanul a zubbonya gomb
jait ellenőrzi; rendkívül felindultnak látszik. Éppen az ajtónyílás felé indul, ami
kor berohan Tii, térdre roskad előtte, és keserves sírásra fakad. 

TII (könnyek között): Hajó . . . vitorlás 
közelít a szigethez. Ágyúztak. 

OLIVÉR (rendkívül feszülten, de hal
kan): A zászló. . . láttad a zászlót? 

TII (elfúlva): Láttam... olyan, mint 
ez, a miénk. 

OLIVÉR: Biztosan? Fehér-arany? 
TII: Biztosan. Mások is látták és mond

ták: ugyanolyan zászló, ugyanolyan hajó, 
mint amilyennel te jöttél a szigetre... 
kilenc évvel ezelőtt. 

OLIVÉR (átszellemülten): Tudtam... 
tudtam, hogy eljönnek egyszer... hogy 
nem felejtenek el. (Büszkén): Tudtam én! 
(Az asztalon heverő kéziratra mutat): De 
le is írtam mindent, ami kilenc esztendő 
alatt történt! Olyan, mint egy hiányta
lan hajónapló! És a függelék! A térké
pek! A sziget természeti kincseinek jegy
zéke! A néprajzi beszámoló! A költségve

tés! Az adófizetés adatai! Az oktatás! 
Azért mégiscsak végeztem én valamit. 

TII (remegve): Nem mégy elébük? 
OLIVÉR (méltósággal): Itt várom be 

őket. A kormányzói kunyhóban! Hozzál 
friss ivóvizet! (Tii felugrik) Nem, hagyd 
most, ráérsz vele. (Izgatottan): Bámulni 
fognak! Várj csak. . . (szigorúan): Nyolc
szor hét? 

TII (halkan): Ötvenhat. 
OLIVÉR (elégedetten): Helyes. Rek

viem? 
TII: Imádság a halottakért. És a ze

ne ilyen imádsághoz. 
OLIVÉR: Jól van! Nagy Károly? 
TII: Első Károly, a frankok királya, 

született 742-ben, trónra lépett 768-ban, 
elhunyt 814-ben, a Nyugat császára, a 
lombardok legyőzőjeként megkapja a vas
koronát és Észak-Itália urává válik. Meg-



alapítja Aquitánia királyságát, meghódít
ja Bajorországot és Szászországot, meg
zabolázza a pannóniai avarokat... 

OLIVÉR (büszkén): Jól van, Tii. Stuart 
Mária? 

TII : Született ezerhatszáz... 
OLIVÉR (fenyegetően): Tii! 
TII: ...ezerötszáznegyvenkettőben, Skó

cia, majd Franciaország királynője. Má
sodik Ferenc király felesége.. . 

OLIVÉR: Jól van. Mi az a pingvin? 
TII: A déli sarkvidéken élő madár, re

pülni nem tud, teste zömök, fekete-fehér 
színű, halászik, tud úszni. 

OLIVÉR: Jól van, Tii, nagyszerű. Nem 
fogsz szégyent hozni rám, ha megjönnek 
az enyéim, és előttük is kikérdezlek? 
Nem fogsz félni? 

TII (lehorgasztott fejjel): Nem fogok 
félni, Olivér. (Sír) 

OLIVÉR: Miért sírsz? 
TII: Mert . . . mert el fogsz menni a ha

jóval, Olivér. . . örökre el fogsz menni . . . 
OLIVÉR (döbbenten): Miért mennék 

el? Ostoba vagy, Tii! Nem azért érke
zik a fregatt, hogy engem hazavigyen 
innen. (Más hangon): Haza. . . (Ismét más 
hangon, frissen): Ellenkezőleg! Legénysé
get küldenek utánam, akik segítségemre 
legyenek a sziget kormányzásában! Biz
tosítják az adó elszállítását, az utánpót
lást, a jelentések rendszeres továbbítását. 
Őfelsége tájékoztatását a még kiaknázat
lan lehetőségekről. Itt vannak például 
tömegével az olyan kagylóféleségek, ame
lyek mind a kardmarkolatok és puska
agyak díszítésére, mind pedig a finom
művű bútorok berakására kiválóan al
kalmasak! Bizonyos faféleségek pedig 
jól használhatók hordók, sajtárok, dézsák, 
csöbrök dongáinak! Az itt termő virágok 
némelyike szárított állapotban is hatásos 
gyógyszer a gyomor és a máj bántalmai 
ellen. (Lelkesen): Le van ez már mind 
írva, Tii, nem kell most kapkodva, rög
tönözve összeszámolni! Pontos lajstromok 
tartalmazzák a kellő kiaknázás módsze
reit, a szükséges eszközök jegyzékét, a 
szállítás kívánalmait, továbbá a kincstár 
számára kínálkozó haszon megközelítő 
adatait! Le van itt minden szögezve, elő 
van készítve.. . semmi dolguk vele töb
bé, csak a megvalósítás! Ügy fog ez men
ni, meglátod, mint a karikacsapás! Ha 
a fregatt legénységének fele itt marad 
helyőrségnek, és a hajó évente kétszer, 
tavasszal és ősszel rendes járatban lehor
gonyoz a sziget közelében, minden to
vábbi nehézséget elhárítottunk. (Sugárzó 
arccal): Őfelsége meg lehet elégedve! 

(Belép Ururutu.) 

URURUTU: Érzékeny hallásod bizo
nyára tudtodra adta már, Olivér, hogy 
ágyúkkal felszerelt vitorlás közelít jelen
téktelen szigetünkhöz. 

OLIVÉR (méltósággal): Hallottam, Uru
rutu. És Tii azt jelentette: a fregatt a 
Birodalom fehér-arany lobogója alatt ha
józik. Kilenc esztendei várakozás meg
hozza tehát büszke eredményét — amint 
azt megjósoltam neked, törzsfőnök. 

URURUTU (gondterhelten): Pallérozat-
lan sejtelmeim bizonyos aggodalommal 
töltenek el, ha arra gondolok, hogy. . . 

OLIVÉR (atyailag): Ne félj, Ururutu. 
Ami történt, elmúlt. Ha engem is legyil
koltak volna annak idején törzsed még 
civilizálatlan tagjai, bizony most súlyos 
megtorlás fenyegetné a sziget lakosságát. 
De mivel a te józan előrelátásod é s . . . 
finomabb ítélőképességed megakadályoz
ta az én lemészárlásomat, én, mint a szi
get teljes jogú kormányzója, mint a Ki
rály, a Birodalom és a Tengeri Haderők 
képviselője, gondoskodom majd róla, 
hogy kieszközöltessék számotokra Őfel
sége királyi kegyelme. 

URURUTU (homlokráncolva): Miként 
gondoskodsz majd erről, Olivér? 

OLIVÉR (megnyugtatóan, kissé fölé
nyesen): Kellő körültekintéssel megszöve
gezett jelentésben adom majd legfelsőbb 
urunk tudtára, hogy közel egy évtizedes 
ittlétem során a sziget lakossága a te jó
hiszemű és tanulékony, noha kissé bőbe
szédű vezetésed alatt igyekezett elsajá
títani az alattvalói erényeket. Részletesen 
ecsetelni fogom azokat az eredményeket, 
amelyeket a ti kétségtelen, jóllehet ne
hézkes és némileg rendszertelen közre
működésetekkel értem el a rend, a jólét 
és a békés közerkölcsök meghonosítása 
terén. Nem fogom elmulasztani annak 
kidomborítását, hogy a szigetre jellemző 
még alacsony gondolkodási színvonal el
lenére sikerült biztosítani a rendszeres 
adózást a kincstárnak... 

URURUTU (kétkedve): Nem fogják el
hinni, Olivér. Az adó mindig megrothadt 
a dombon. Hiszen tudod. 

OLIVÉR (derűsen): Egy birodalmi fre
gattkapitány jelentéseivel kapcsolatban 
minálunk nem szoktak kételyek felme
rülni, Ururutu. A civilizáció alapja, ba
rátocskám, a becsület és a becsületet 
megőrző bizalom. Az én fáradozásaim
hoz is a becsület és a bizalom kölcsö
nözte az erőt, Ururutu! 

URURUTU (nem sok meggyőződéssel): 
Félénk lelkem számára nagy megnyug
vás, amit mondasz, Olivér kapitány. Na
gyon örvendenék, ha mindezek a nemes 



és művelt követelmények vezérelnék új 
vendégeink cselekedeteinek kiszámítha
tatlan izomzatát. 

OLIVÉR (nevetve): Ne félj, barátocs
kám, egészen nyugodt lehetsz, úgy lesz, 
amint ígérem. 

URURUTU (zavartan): Igenis, Olivér, 
nagyon köszönöm neked, az ifjabb nem
zedék nevében is, amely romlatlanabb, 
de sajnos, tudatlanabb is, mint az idő
sebb. Bátorkodom reménykedni, hogy a 
most érkező fregatton nem kívánsz örök
re eltávozni ernyesztő éghajlatú szige
tünkről, és magunkra, vagy ami még 
rosszabb, másra hagyni bennünket szé
gyenteljes tudatlanságunkban. 

OLIVÉR (nyájasan): Szó sincs róla, 
törzsfőnök, szó sincs róla! Hogy is kép
zeled, hogy épp most, amikor hathatós 
működésem számára létrejönnek a leg
kedvezőbb feltételek, járatlan, ügyefo
gyott kezekre vagy ebek harmincadjára 
juttatnám életművem folytatását! (Nevet
ve): Tii is az előbb ezzel a gyermeteg 
aggállyal hozakodott e l ő . . . 

URURUTU (Tiire pillantva): A húgom 
leányának is alighanem szívhasogató szo
morúságot jelentene, ha az isteneid elvin
nének a közelből, Olivér kapitány. Per
sze, jól tudom, hogy ez éppenséggel nem 
számít a férfias feladatok súlyos árnyé
kában. 

OLIVÉR (nem kíván reagálni): A szi
get, vagyis a Birodalom egyik felség

területének érdekei is úgy kívánják, hogy 
továbbra is vállaljam a kormányzásával 
járó terheket. Biztosíthatlak, törzsfőnök, 
hogy nem óhajtok ezúttal sem megfuta
modni küldetésem helyéről, jóllehet ha
zám éghajlata, kulturált lakásviszonyai 
és kiművelt társadalmi élete egészen más 
körülményeket jelentene meglettebb éve
im számára.. 

URURUTU (alázatosan): Ezt mi mind 
nagyon jól tudjuk, Olivér kapitány. Ezért 
is tartottunk tőle, Tii kicsinyes ragasz
kodásától egészen függetlenül is, hogy a 
kiváló személyedhez hasonlíthatatlanul 
máltóbb hazai körülmények vonzóereje 
távozni késztetne a szigetről. És arra, 
hogy fontos helyedet valak másnak ad
jad á t . . . 

OLIVÉR (barátságosan): Ne féljetek, 
Ururutu, nincs szándékomban elhagyni 
benneteket. 

(Kívülről trombitaharsogás.) 

OLIVÉR (magára erőszakolt nyugalom
mal): Aha, már itt is vannak. Menj elé
bük, Ururutu, üdvözöld a nevemben, az
tán vezesd őket ide, a kormányzói kuny
hóba. Tii, te hozz friss ivóvizet az urak
nak. És gondoskodj kellő számú kényel
mes kunyhóról, ahol majd. . . kis ünnep
ségünk után. . . kipihenhetik fáradalmai
kat. 

Ururutu meghajol, távozik. Tii futva követi. Szünet. 
Olivér odalép az asztalhoz, fiókjából apró tükröt vesz elő, sietve ellenőrzi a 

parókáját. Aztán egy tollseprűvel letisztogatja zubbonyáról a vélt porszemeket, kéz
előjével letörölgeti zubbonya sárgaréz gombjait, végül felteszi fejére megviselt há
romszögletű kalpagját. Lesimítja a falra tűzött zászlót, néhány tárgyat odébbtol az 
asztalon, megigazítja a falon függő térképeket. Felindult arcán az öröm és izgalom 
kifejezése váltogatják egymást. 

Aztán még egyszer, egészen közelről, felharsan a trombita és az ajtónyiláson 
át, hibátlan rendben, bevonulnak a jövevények. 

Elöl Bemard fregattkapitány, egy harminc év körüli, arrogáns arcú, Olivérnél 
jóval magasabb tiszt, a nyomában Martin II. (aki nem hasonlít az I. felvonásbeli 
altisztre), a tizenkét tagú legénység, végül Ururutu, és néhány lépéssel mögötte 
Tii, egy csöbör vízzel. 

Bemard nem látszik tudomásul venni Olivér jelenlétét, ugyanazzal a szigorú, 
semmibenéző arccal vonul be, pontosan a helyiség közepéig, mint annak idején 
Olivér. Nyomában felharsannak Martin II. vezényszavai: „Egy-kettő, egy-kettő, egy-
kettő, az első hat jobbra át, a második hat balra át, egy-kettő, egy-kettő, meg
állj!" 

OLIVÉR (kihúzza magát): Kapitány... 
BERNARD (nem vesz tudomást róla, 

hátraszól az altisztnek): Martin, a teker
cset! 

Az altiszt átnyújt Bernardnak egy 
irattokot, amelyet az hátra se for

dulva vesz át, kinyitja, kiveszi be
lőle az irattekercset, a tokot, elha
jítja, kibontja a tekercset, és fenn
hangon olvasni kezd: 

„Őfelsége, a Király nevében! 
A Tengeri Haderők Admiralitása, a Bi-



rodalom alapvető érdekeinek bűnös el
hanyagolásáért, a helyőrségi szolgálatban 
tanúsított tehetetlenségéért, a kezére bí
zott Galamb nevű hajó és legénysége vé
delmének elmulasztásáért, tiszti működé
sének a kapott parancsok megszegésével 
történt feladásáért Olivér fregattkapi
tányt megfosztja a Szent Benedek szige
tén betöltött ideiglenes kormányzói és 
helyőrségparancsnoki megbizatásától. 

Megfosztja továbbá Olivér kapitányt a 
birodalmi Tengeri Haderőben viselt tiszti 
rangjától és örök időkre eltiltja bármilyen 
katonai vagy polgári tisztségviseléstől. 
Mivel Olivér volt fregattkapitány Szent 
Benedek szigetén tanúsított magatartása 
folytán felmerül a hazaárulás alapos gya
núja, az Admiralitás javasolja a legfel
sőbb Királyi Haditörvényszéknek, indít
son ellene bűnvádi eljárást. Szent Be
nedek szigete új kormányzójává és hely
őrségi parancsnokává gróf Bernard fre
gattkapitányt kinevezi." 

OLIVÉR: De kapitány ú r . . . 
BERNARD (rezdületlen arccal hátra

szól): Martin! A vállrojtokat! 

Az altiszt odaugrik, letépi a halál
sápadtan álló Olivér vállrojtjait, le
veri kalpagját, késével lemetszi az 
övét. 

OLIVÉR (önuralommal): Honnan tud
ták, hogy életben vagyok? 

BERNARD (szárazon): Elhalálozása ese
tére más szövegezésű tekercs állott ren
delkezésre. Ami, tekintve, hogy él, tárgy
talan. 

OLIVÉR: Önt nem is érdekli, mi tör
tént velem azóta? Nem folytat vizsgála
tot? 

BERNARD: Hogy önnel, uram, mi tör
tént, engem egyáltalán nem érdekel. En
gem az érdekel, mi történt az ön bűnö
sen könnyelmű vezénylésére bízott hajó
val és legénységével. 

OLIVÉR: A hajó elsüllyedt, a legénység 
egy része elesett, a másik része a ten
gerbe fulladt. 

BERNARD (gúnyosan): És ön, uram, 
miként úszta meg szárazon ezeket a . . . 
bizonyára nem éppen véletlen esemé
nyeket? 

OLIVÉR: Engem az itt álló, jóhiszemű 
és időközben a Birodalom hűséges alatt
valójává fejlődő Ururutu törzsfőnök meg
mentett a lemészárlástól. 

BERNARD: Úgy? És miért, ha szabad 
kérdeznem? És a többieket miért n e m 
mentette meg? 

OLIVÉR: A szigeten élő törzs civilizá
ciós színvonala kilenc évvel ezelőtt nem 
állt még azon a fokon, hogy fölismerje 

a birodalmi helyőrség felállításának ma
gasabbrendű értelmét. Az emberek szer
vezetlenül, elvadult ösztöneiknek enge
delmeskedve, meglepetésszerű támadást 
intéztek a szigeten partraszállt katonáink 
és a közelben horgonyzó hajó ellen. Így 
maradtam egyedül. 

BERNARD: Martin! Félórán belül bi
lincsbe verve és gondosan megbéklyózva, 
háromszáz bennszülött családfőt elhelye
zel a hajófenéken. Útközben a legköze
lebbi rabszolgapiacon értékesíted őket, a 
megtorlásból befolyó összeget pedig be
fizetitek a birodalmi kincstárnak. 

MARTIN II.: Parancsára, kapitány úr! 
OLIVÉR: Figyelmeztetem önt, hogy ez

zel az intézkedésével egycsapásra meg
semmisíti közel egy évtizedes népnevelő 
tevékenységem eredményeit, és ezzel a 
Birodalom érdekeinek árt. 

BERNARD: Maga fogja be a száját! 
(Martinhoz): Altiszt! Kivezettetni! 

Két katona megragadja Olivért, aki 
ellenállás nélkül hagyja, hogy kive

zessék a kunyhóból. Tii utána lopa
kodik. 

BERNARD (Ururutuhoz): Törzsfőnök! 
Lépj ide! 

(Ururutu megáll Bemard előtt.) 
BERNARD: Amíg lefolytatjuk a vizs

gálatot, és kijelőljük az új törzsfőnököt, 
veled tárgyalok. 

URURUTU: Igenis, kapitány úr. 
BERNARD: Felhívom a figyelmed, 

hogy azt, aki bármivel is akadályozza pa
rancsaink végrehajtását, azonnal kivégez
tetem. Jó lesz, ha megmagyarázod az 
embereidnek. 

URURUTU: Igenis, kapitány úr. 
BERNARD: A szigeten uralkodó álla

potokat őfelsége, a Király nevében meg
változtatom. 

URURUTU: Igenis, kapitány úr. De 
Olivér kapitány úr áldásos tevékenysége 
folytán részben megváltoztak már. 

BERNARD: Nem számít. (Fokozatosan 
begerjeszti magát): Majd én megmutatom 
nektek, hogy erre a szigetre most aztán 
beköszönt a rend! 

URURUTU: Igenis, kapitány úr! 
BERNARD (még hevesebben): Rendsze

resen fogtok adót fizetni! 
URURUTU: Eddig is megtettük. 
BERNARD: Nem számít! A jobb mun

kateljesítmény érdekében a férfiakat és 
asszonyokat különálló, elkerített kuny
hókban helyezzük el. 

URURUTU: És mi lesz a gyermekek
kel, kapitány úr? 



BERNARD: A gyermekeket természete
sen az asszonyokkal helyezzük el, mi
után megállapítottuk a fölösleges gyer
mekszaporulatot korlátozó létszámot. A 
többi gyermek sorsáról majd megfelelően 
intézkedünk. 

URURUTU: Igenis, kapitány úr. 
BERNARD: A férfi és női munkaerők 

meghatározott órákban, kijelölt csopor
tokban, megfelelő ellenőrzés mellett dol
goznak majd. 

Közben az ablaknyílásokon át lát
ni, hogy messze, a háttérben valami 
lángralobban. Egy pillanattal ké
sőbb, balról jobbra és jobbról balra 
hullani kezdenek a katonák, egészen 
úgy, mint az I. felvonás végén. 

BERNARD (mivel háttal áll, nem ve
szi észre, mi történik): Részletes szabály
zatot hirdetünk ki, ami a jövőben meg

határozza majd a szigeti alattvalók kö
telességeit. 

URURUTU: Örvendek, kapitány úr. 
Legfőbb ideje. 

BERNARD (hevesen): Nem fogom tűr
ni, hogy minden vadember kénye-kedve 
szerint dézsmálja a Birodalom javait. . . 

MARTIN II. (jelordít): A fregatt! (Le
döfik, összeroskad.) 

Bernard elképedve sarkonfordul, és 
kardjához kap, de ekkor Ururutu fél
karral torkon ragadja és addig szo
rítja hatalmas mellkasához a ka
pitány fejét, amíg tagjai elernyed
nek. Belép a varázsló, teljes díszben. 

URURUTU (elengedi Bernard holttes
tét): Ügyeljetek, Hiro, nehogy bepiszko
lódjék a zubbonya. Szegény Olivérnek 
szüksége lesz rá. 

F ü g g ö n y 

Deák M. Ria: Gyík 


