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Wallisból visszatérve a berni egyetemen főtárgyként felvettem a filozófiát, a pszicho
lógiát pedig mint kötelező melléktárgyat, s miután hosszasan tévelyegtem a különböző 
mellékszakok között, zavarodottságomban a közgazdaságtant is. Magánórákból és ma
gániskolái latintanításból tartottam el magam. Többnyire gyalog tettem meg az utat 
az egyetemre, a templomhídon és az angolkerten át, elhaladva a Casino előtt, a pá
lyaudvarig, majd meredeken föl az egyetemig. Egy ilyen bandukolás alkalmával ne
vetséges dolog történt velem, voltaképp szóra sem érdemes, csak azért nem felejtettem 
el ezt a bohócjelenetet, mert a bohóc én magam voltam, és mert az ember semmire 
sem emlékszik jobban, mint az olyan esetekre, amikor nevetségessé vált.

Egy késő őszi délután valami dolgom akadt az egyetemen. A Casino teraszán pla
tánok sorakoztak, egy kertész az ágak nyesegetésével foglalatoskodott, létrán állt, köz
vetlenül a terasz szélén, a járdánál, miközben elhaladtam mellette, rápillantottam, ő 
rám pillantott, én elcsúsztam a járdán heverő kutyaszaron, fenékre estem, szerencsére 
nem piszkoltam be magam, aztán feltápászkodtam, mintha mi sem történt volna, a 
kertésznek szeme se rebbent, egyszerűen megnézett, én mentem az egyetemre, másfél 
óra múlva jöttem vissza, a kertész újra a létrán állt, de egy másik fa előtt, újra rápil
lantottam, ő is rám, újra elcsúsztam, ugyanazon a kutyaszaron, újra nem piszkoltam 
be magam, újra feltápászkodtam, mintha mi sem történt volna, a kertésznek újra nem 
rebbent a szeme sem, egyszerűen megnézett, de a pillantását soha nem felejtem el: 
végtelen döbbenet ült benne, a mindent elsöprő felismerés, hogy egy elképesztő hü
lyével találkozott, elakadt a szava, de nemcsak a szava, még nevetni sem tudott, vagy 
akár mosolyogni, arcizma se rándult. Annak a létrán álló férfinak az Ember jelent meg 
a maga teljes nevetségességében, akár az Oskomédia. Kétszeres elcsúszásomban, a ne
vetségesség ismétlődésében valami metafizikusát élt meg -  ezt villámgyorsan felismer
tem, már az első másodpercben, s ma is így gondolom, mégpedig azért, mert ez az 
ismétlődés akaratlanul történt, nem egy clown kiagyalt dramaturgiai trükkje volt, 
nem egy komikus jelenet szándékos ismétlése.

Ahogy a kertész annak látott, ami voltam, úgy láttam annak én is magam. Talán 
ezért lettem komédiaíró.

Gyakorta döntik el sorsunkat csekélységek, a nevetséges kis esetek jobban megha
tározzák életünket, mint látszólag jóval fontosabb, akár tragikus események.
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A politikus idővel annak a Prokrusztésznek helyzetébe kerül, aki ágyaihoz szabta az 
embereket. Ezt az óriást eredetileg Polüpemonnak hívták, s ő volt az első ideologikus 
alapon álló politikus, akiről tudomásunk van.
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Korüdallosz vidékén ugyanannyi óriás élt, mint normális termetű ember, amiből 
is természetszerűen következett, hogy a magasra nőtt emberek, vagyis az óriások, le- 
igázták a kisebbeket. Mivel Korüdallosz Attika közelében fekszik, Athénból ide is elért 
az értelem fuvallata, arra késztetve Polüpemont, az óriást -  aki különösen nagy óriás 
volt, gigász - , hogy elgondolkodjék. Hetekig járkált a környéken, az emberek közti 
egyenlőtlenségen töprengve. Ezután elnevezte magát Prokrusztésznek, nyújtónak, s 
két ágyat készített, egyet az óriásoknak, egyet a nem-óriásoknak. A nem-óriások ágyá
ba fektette az óriásokat, és levágta a lábukat, így azok beillettek a nem-óriások ágyába, 
a nem-óriásokat pedig az óriások ágyába fektette, majd addig nyújtotta őket, amíg 
odaillettek. Pállasz Athéné, akinek szájából az értelem fuvallata Korüdalloszba szállt 
volt, felelősnek érezte magát a történtekért, s meglátogatta Prokrusztészt. Megkér
dezte a gigászt, hogy mit művel. „A te értelmed szellemében járok el, istennő -  felelte 
az - , fuvallata megmozgatta gondolataimat. Eltűnődtem az emberek közti egyenlőt
lenségen. Ez az egyenlőtlenség igazságtalan. Ezek után felismertem, hogy az igazsá
gosság megköveteli az emberek egyenlőségét. így ésszerű. Mármost Korüdalloszban 
óriások és nem-óriások élnek, s az óriások leigázzák a nem-óriásokat. Az emberek tehát 
minálunk kétszeresen egyenlőtlenek: létükben és cselekedeteikben. Ez ésszerűtlen. 
Megtehettem volna, hogy csak az óriásokat szabom át nem-óriásokká, levágva a lábu
kat, ám ezzel csak újabb igazságtalanságot idéztem volna elő: a nyomorék-nem-óriá- 
sok és a nem-óriások közül most a nem-óriások igázták volna le a nyomorékká vált 
óriásokat. Ez sem volna ésszerű. Ám ha úgy járok el, hogy a nem-óriásokat nyomo
rék-óriásokká nyújtom, újabb igazságtalanságot követek el: mint nyomorék-óriások 
ugyanúgy ki lesznek szolgáltatva az óriásoknak, akár nem-óriás korukban. Ez is 
ésszerűtlen. Tehát ha igazságosságot és egyenlőséget akarok teremteni valamennyi 
ember között, egyeden módszer áll rendelkezésemre: az óriásoknak jogukban kell áll
jon, hogy nem-óriások legyenek, a nem-óriásoknak, hogy óriások. E szerint járok el. 
Az óriásoknak levágom a lábát, így olyan kicsik lesznek, mint a nem-óriások, a nem
óriásokat pedig az óriások nagyságára nyújtom. Ettől a műtéttől -  ha túlélik -  mind 
nyomorékká lesznek, vagyis egyenlők, és ha belehalnak a műtétbe, ugyancsak egyen
lők lesznek, minthogy a halál mindenkit egyenlővé tesz. Nem ésszerű ez így?” Fejcsó
válva tért vissza Athénba Pállasz Athéné: Prokrusztész érvelése szavát vette. Első ízben 
fordult elő, hogy Pállasz Athéné mint istennő ideológiai szónoklatot hallott, és nem 
talált rá választ. Prokrusztész, akit az istennő hallgatása arról győzött meg, hogy leve
zetése helyes, folytatta a kínzást. Akiket pedig megkínzott, azoknak mindig megma
gyarázta, hogy az igazságosság nevében já r  el: az óriásnak végre joga van nem-óriás
nak lenni, és fordítva. Korüdallosz vidéke pokollá változott, egész Hellászt betöltötte 
a meggyötörtek jajveszékelése.

Az istenek szégyenkezve befogták fülüket: ők sem tudták, mit válaszoljanak Prok
rusztész érvelésére. Kivált az átkozódást volt szörnyű hallgatni. Végül lecsavarták a 
televízió hangját -  istenek lévén, technikai tekintetben jóval megelőzték az embere
ket - , hogy ne hallják a korüdalloszi fohászokat és segélykiáltásokat, de az üvöltést és 
a káromkodást se, következésképp természetesen a föld többi részéről sem hallottak 
semmit -  bár mit számít ez, ha már amúgy sem avatkoztak be a történelembe?

Atkozták az óriások és a nem-óriások Prokrusztészt, hiszen ő változatlanul kínozta 
őket, s átkozták a nyomorék-óriások és nyomorék-nem-óriások is; mi több, azoknak 
sírjából is átok hangzott föl, akik nem élték túl a szörnyűséges procedúrát. Ám Prok
rusztész, minthogy az emberiség jótevőjének tartotta magát, és minthogy egyébként
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is érzékeny lelkű gigász volt, nem értette, miért átkozzák, s azt gondolta, hogy bizo
nyára a módszeren múlik, ezért puha matracokat tett az ágyakba. Minthogy a korü- 
dallosziak tovább jajgattak és átkozódtak, másképpen igyekezett megnyugtatni a meg- 
kínzottakat, kiknek elméjét az isteni értelem nyilvánvalóan nem világosította meg, 
mint az övét. Prokrusztész tehát elmagyarázta áldozatainak, hogy hősi cselekedet a 
nekik rendelt ágyban szenvedni, mivel az hazai földön nőtt fából készült -  ami is a 
kínzásnál nem kevésbé irracionális, de legalább hazafias indoklás volt. S csakugyan, 
akadtak óriások és nem-óriások, akik most már önként feküdtek az ágyba. Egyébként 
is, az átkozódás idővel alábbhagyott. Az ember, ahogyan indokot eszel ki cselekede
teihez, szenvedésére is talál vigaszt. Némelyik nyomorék-óriás és nyomorék-nem-óri- 
ás bebeszélte magának, hogy a szebb jövő érdekében kínozzák, s legalább utódait nem 
fogják sanyargatni már, hiszen az evolúciós alkalmazkodás következtében az óriásnők 
idővel nyomorék-nem-óriásokat, a nem-óriásnők pedig nyomorék-óriásokat fognak 
szülni, tehát Prokrusztésznek senkit sem kell majd megkínoznia. Mások meg örültek 
a halálnak, mert azt remélték, hogy a túlvilágon megszűnnek a gyötrelmek. A kínzások 
és azok indoklásának irracionalitása arra késztette a megkínzottakat, hogy elviselése 
érdekében ugyancsak irracionálisán gondolkodjanak, mindössze néhány megkínzott 
óriás és nem-óriás hajtogatta csökönyösen, hogy a kínzóágy és a kínzás elmebaj. Prok
rusztész ezeket gyűlölte a legjobban, fel volt háborodva, amiért nem hajlandók belátni, 
hogy nem élvezetből gyötri őket, hanem történelmi szükségszerűségből. Mivel nem 
akart nyögéseket és jajveszékelést hallani, és ezért mindig új és új magyarázatokat 
eszelt ki a kínzáshoz, idővel azt hitte, hogy a történelemnek csak akkor van értelme, 
ha előrehalad, ez a haladás pedig abban mutatkozik meg, hogy egyre igazságosabb, 
s a történelem csak akkor lesz igazságosabb, ha az emberek egyenlőtlensége egyenlő
ségük irányában alakul.

Am az ifjú Thészeusz, aki Troizénból Athénba tartott, hogy ott Aigeusz fiaként ki
rállyá legyen, s e célból gyakorlatias szempontból újragondolta a politikát, egy szép 
nap Korüdalloszba érkezett. Thészeusz csodálkozva hallgatta Prokrusztész ideológiá
ját. „El kell ismerned, hogy ésszerűen járok el -  mondta büszkén Prokrusztész - ,  maga 
Pállasz Athéné sem talált ellenvetést szavaimra.” „Éppoly ésszerűtlenül jársz el, mint 
Pitüokamptész, a fenyőhajlító, aki oly módon szaggatja szét a vándorokat, hogy meg
hajlítva a fenyőfákat, csúcsukra kötözi őket, majd hagyja, hogy visszaegyenesedjenek 
a fák -  felelte Thészeusz. -  Egyetlen különbség van közietek: Pitüokamptész nem kép
zeli azt, hogy az igazságosság nevében kell szétszaggatnia az embereket.” „Pitüokamp
tész a fiam”, mondta elgondolkodva Prokrusztész. „Megöltem őt”, mondta nyugodtan 
Thészeusz. „Igazságosan jártál el -  vélte hosszas gondolkodás után Prokrusztész - , 
még ha a fiam volt is. A kegyetlenség puszta élvezetéért nem szabad ölni.” De amikor 
Prokrusztész hálásan meg akarta rázni Thészeusz kezét, az olyan erővel lökte a kiseb
bik ágyra a gigászt, hogy beleremegett a föld. „Te őrült -  mondta, és lefogva tartotta 
Prokrusztészt, aki tágra nyílt szemmel, csodálkozva bámult rá. -  Elégtelen volt az ér
telemnek ama fuvallata, amely téged meglegyintett. Nem egyformák az emberek, kü
lönben nem léteznének óriások és nem-óriások, hanem csak óriások vagy nem-óriások 
volnának. És mivel az emberek nem egyformák, mivel az egyik nagyobb, a másik meg 
kisebb, minden óriásnak jogában áll, hogy óriás legyen, és minden nem-óriásnak, 
hogy nem-óriás legyen. Csakis a törvény előtt egyenlők. Ha bevezetted volna ezt a 
törvényt, és ha vigyáztál volna, hogy az óriások ne igázzák le a nem-óriásokat, vagy 
ami ugyancsak megtörténhetett volna, hogy a nem-óriások ne erőszakoskodjanak az
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óriásokkal, megkímélhetted volna korüdallosziaidat az értelmetlen kínzásoktól.” És 
Thészeusz először levágta Prokrusztész lábát, majd -  minthogy ez a gigász különösen 
hatalmas óriás volt -  levágta a fejét is, amely még gurulás közben is azt mormogta: 
„En mégiscsak igazságos voltam.” Azután, megakadva a fejcsonkon, mielőtt becsukta 
volna a szemét, azt mondta a fej: „Egyetlen embernek sem okoztam szenvedést.” 

Thészeusz továbbvándorolt Athénba, atyjához, Aigeuszhoz. Fájdalom, Thészeusz 
nemcsak hős volt, hanem feledékeny is. Prokrusztésznél járva ugyanis elfelejtette, 
hogy nemcsak megölte a fiát, Pitüokamptészt, hanem még teherbe is ejtette annak 
unokáját, Perigunét. Egyszerűen mindent elfelejtett. Zsebkendője tele volt csomók
kal, de ez sem ért semmit. Midőn Krétáról hazatért, Naxosz szigetén felejtette Ariad- 
nét, aki a labirintusból kimenekítette, azután elfelejtette felhúzni a fehér vitorlát, úgy
hogy atyja, azt hivén, hogy Thészeuszt a Minótaurosz megölte a labirintusban, a ten
gerbe ugrott. Ekkor Thészeusz király lett. Sajnos Prokrusztésznek tartott bölcs beszé
dét is elfelejtette: nem mintha különösen rossz király vált volna belőle -  sőt, a királyok 
skáláján a viszonylag jobbak közé sorolják - , ám az ő uralkodása alatt sem volt min
denki egyenlő a törvény előtt, egyesek egyenlőbbek voltak, mint mások. Ráadásul férj
nek is feledékeny volt: szerelmi ügyei, írja Róbert von Ranke-Graves, oly gyakran hoz
ták zavarba az athéniakat, hogy csupán nemzedékekkel halála után ismerték fel igazi 
jelentőségét.
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„Szólt hozzám: Szolgámvagy, Izrael, benned, 
dicsőülök. De én mondtam: Hiába fáradtam, 
hasztalan fogyattam erőmet. ”

(Ésaiás 49/3-4)

Uram, visszaadom a megbízatást.
Te meghirdetted a kegyelmet:
Nem haragszom népedre többé.
Sőt még vigasztaltad is:
most szabadultán kezdheti újra az életet.

De jaj, nem tanult a múltból.
Rosszfele megy, rosszfele megy. 
Ajogarosok
csak a tehetősebbnek akarnak kedvezni, 
hogy még gazdagabbak legyenek!
A föld népét, az Am há árecet 
hagyják éhen aszódni.
Konok kosokként egymással öklelődnek 
a hatalomért.


