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1. A természet nem ismeri a demokráciát;  
ez nem állati, hanem emberi kiagyalás. 

 

Összeültek az állatok, s elhatározták: ha már országot alapítottak, akkor kije-
lölik annak államformáját is. Hosszú disputa után úgy döntöttek, hogy az Állatál-
lam legyen köztársaság. Igen ám, de ennek elnökre van szüksége. Na és? Vá-
lasszunk köztársasági elnököt. De hogyan? Egyikük — madár volt — hallott va-
lamit ciripelni a demokráciáról, s bedobta az animális ötletet: a demokrácia elvei 
szerint válasszuk meg a köztársasági elnökünket. Mégpedig egyenlő, minden sza-
vazati joggal rendelkezőre kiterjedő, közvetlen és titkos voksolással. A hangyák 
éljeneztek, azt remélték, hogy egy ilyen szavazási rendszerben miért ne választ-
hatnák meg az állam első emberét akár közülük is. Hiszen elég sokan vannak ah-
hoz, hogy a voksaik nyomjanak a latban. De nem mindenki fogadta lelkesedéssel 
ezt az ötletet. Az elefánt eleve tiltakozott ellene. „Mi az, hogy egyenlő? Az én 
szavazatom is annyit érjen, mint a szúnyogé? Ha ez a demokrácia, akkor én in-
kább nem kérek belőle.” „Mi az, hogy minden szavazati joggal rendelkező? — 
ugrott fel a macska. — Még hogy az egérnek is adjunk szavazati jogot! Talán el-
várja valaki, hogy ő rám szavazzon?” „Mi az, hogy közvetlen? — suttogott fé-
lénken a tyúk. — Csak nem gondolja valaki is komolyan, hogy én közvetlenül, a 
szavazófülkében adom le a szavazatomat, amikor a választókerület felügyelője a 
róka?” „Mi az, hogy titkos? — villogtatta szemét a sas. — Én mindent látni aka-
rok. Ne süllyesszük le populációnkat a vakondokok szintjére. Ha ők nem látják, 
ki kire szavazott, az az ő bajuk.”  

Nem tudtak megegyezni, végül úgy döntöttek, küldöttséget menesztenek az 
Emberhez, kikérik a tanácsát. Ő kioktatta őket: 

— Állatian jó társadalmi berendezkedés a demokrácia. Ennél jobbat nem ta-
láltak ki, még ha vadállati voltából illene lefaragni ezt meg azt. De mégsem nek-
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tek való ez a csalafintaság. Ennek a működtetéséhez csavaros észre van szükség, 
no meg egy halom garasra, propagandacélból. S ti halpénzen kívül más valutával 
nem rendelkeztek. Meg aztán hol rendeznétek meg a választási kampány-
gyűléseket? Az őserdőben a fenevadak megnyerése céljából, vagy a majorságud-
varon? A szemétdombi kakas nem menne el a voksvadászat dzsungeli összejöve-
telére, de a párducot sem engednék be a csirkék meg libák közé. Márpedig a de-
mokrácia egyenlő esélyt kíván biztosítani mindenkinek ahhoz, hogy megismerje a 
vadállatok vagy háziállatok pártjának programját. Egyébként hogyan szavazhat-
nátok szabad preferencia szerint. Rendben van, a farkasok, mondjuk, összeül-
hetnek, megszervezhetik magukat, felkészülhetnek a szavazásra úgy is, hogy a 
falkájukba nem engednek be senki mást. De mi történik akkor, ha a közös plat-
formban nem tudnak megegyezni, s két pártot alapítanak: a farkasvakságban 
szenvedők a Szürkületi Toportyánok Blokkját és a farkasétvágyúak a Farkasfog-
pártot. Ordas legyen a talpán, aki választani tudna a két doktrína között. Márpe-
dig a választás szabadsága a demokrácia fokmérője. Meg aztán a pillangók melyik 
ordas-pártra szavazzanak? Nem, ez nem nektek való. Az emberi társadalom más. 
Ott mindenki mindenkinek farkasa, s a demokrácia szabályai szerint mindegy, 
hogy abban a börtöncellára emlékeztető szavazófülkében erre vagy arra a pártra 
ütöd rá a pecsétet. A demokráciából mindenképpen farkas-falka-népuralom ke-
rekedik ki. Javasolom nektek, mondjatok le az elnökválasztásról. Inkább kineve-
zek nektek én egy királyt. 

Így lett az Oroszlán az állatok királya. 

 
2. Amikor az áldozat saját hangján szólal meg, senki ne mondja, 

miszerint ő maga segíti elő, hogy áldozat legyen. 
 

A farkas felfalta a pataknál szomját oltó báránykát. Ez volt a tény, amit nem 
csak Ezópusz írt meg, hanem az Ordasok Lapja és a Báránykák Újságja is egy-
aránt kommentált.  

A farkasok kezében lévő médium így indokolta a cselekedetet: „A bárány a hi-
bás, kihívó viselkedésével maga magát tette áldozattá. Ha nem nézett volna fel-
háborodottan a nálánál tekintélyesebb és erősebb farkasra, ha nem szólalt volna 
meg saját hangján eleve agresszíven, már csak azért is, mert a maga vélt igazságát 
védendő bégetett, akkor nem történt volna semmi vele. Lám csak, itt van ez a jó 
lélek, aki szintén bárány, de mindig alázatosan meghajlik derékból, ha farkast lát. 
Ezért nem is faljuk fel őt a patak mentén. Vele soha nincs semmi bajunk. Miért 
is volna, hiszen ő szidja saját báránytestvéreit, amiért azok szájalnak. Holott — 
miként a Báránykák Újságjában éppen ő szakadatlanul hajtogatja — a farkas-
bárány együttélés alfa- és ómega-órájának mutatója csak akkor fogja a békét je-
lezni, ha nincs több bégetés. Nos, ez a nemes koponya éppen a juhoknak, bir-
káknak írt lapban kifejtette: ne óbégasson-óbégessen a bárány, mert így csak 
önmagát teszi áldozattá. Ezzel egyetértünk!” 
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A Báránykák Újságjának főszerkesztője viszont elmagyarázta: „Igaz, hogy la-
punkban megszólal a bárány-önbírálat hangja is, mert mi nem cenzúrázunk. A ’saját 
magára vessen az áldozat, ha áldozattá válik’ hanghordozású véleményeket is közöl-
jük. Még ha emiatt a ’préda tehet a préda voltáért’ hangján nálunk sürgölődő birka-
tollforgatókat sokan el is marasztalják, s követelik: másféle diskurzust, mint az ő far-
kasüvöltéshez hasonló hangon megszólaló, ám ordasellenes bégetést ne engedjünk 
meg. A most felfalt barika esetéről azonban határozottan kimondjuk: aki saját hang-
szálait rezegtetve közli mondanivalóját, annak ne róják fel, hogy maga-maga kíván 
áldozat lenni. Hiszen a bárányok csak így tudják kifejezni magukat. Meg aztán a 
nyekegő hangon kinyögött igazság is igazság marad, nem pedig az önszántukból ál-
dozati báránnyá dicsőítés eszköze.” 

Ez ügyben állást foglalt az Állati Hidrológiai Intézet szóvivője is: 
„Mai tudásunk birtokában bizton állítjuk, hogy a folyóvizek fentről lefele foly-

nak, s az az élőlény — legyen bár gyapjas —, amely a patakban a vízfolyás alsóbb 
régióiban elégíti ki szomját, nem mocskolhatja be annak az állatnak — legyen bár 
vedlő szőrzetű — az ivóvizét, amely a folyócska felsőbb szakaszán végzi ugyan-
ezt a műveletet. Ekképpen ha az ok nélkül felelősségre vont egyed a maga kifeje-
zési módján — esetünkben bégetve — tiltakozik a vád ellen, jogosan teszi, s ez-
zel nem önmagát kívánja áldozattá glorifikálni, hanem áldozattá válik.” 

Ám a farkasok közül ki vette figyelembe ezt a tudományos közlést? 

 
3. Minden hasonlat sántít, akárcsak a sánta kutya. 

 

Összeült az Állatok Tanácsa, megvitatta, miért sérti meg az Ember az ő kö-
zösségüket azzal, hogy szakadatlanul állathasonlatokkal kívánja igazolni saját 
gyengeségét. 

Elsőnek a róka szólalt fel: micsoda képmutatás, az emberek egyvégtében haj-
togatják: ravasz, mint a róka. Holott ez fordítva igaz: éppenséggel az én szem-
állásom, arckifejezésem hasonlít a ravasz emberére. Miért nem mondják azok a 
beképzelt társadalmi lények: a róka olyan, mint a ravasz ember. 

A hal követte: mi az, hogy él, mint hal a vízben. Köszönöm szépen, nem kívá-
nom nekik, hogy úgy éljenek, mint én. Aki egyvégtében az ő horgaikat, kukacos csa-
lijukat vagyok lénytelen kerülgetni. 

A lepke is közbeszólt: kikérem magamnak, hogy az ’éjjeli pillangó’ hasonlattal 
engem morálisan megbélyegezzenek, s az erkölcsrendészet üldözzön, mert nem 
a kijelölt zónában röpködök. 

A sas is megszólalt: nem veszik figyelembe, hogy hályog van a szememen. Nonstop 
sasszeműnek tartanak mindenkit, aki úgy lát, mint én.  

A kakas sem maradhatott le: ki meri állítani: mint a kakas a szemétdombon? Hi-
szen a mi majorságudvarunkon nincs is szemétdomb. 

A béka is békétlenkedett: micsoda dolog, hogy az én ülepem térbeli elhe-
lyezkedését az államgazdaság helyzetének színvonalával hasonlítsák össze.  
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A farkas szintén panaszkodott: gyomorbántalmaim vannak, étvágytalanságban 
szenvedek. Még hogy valakinek farkasétvágya van! 

A ló sem maradhatott ki: akik két lábon botorkálnak, mindig azzal mentegőz-
nek, hogy nekem négy lábam van, mégis megbotlok. Szabadkozhatnék én is, 
mondhatnám: minél több a láb, annál több a botlás-lehetőség. De mégsem te-
szem. Ugyanis nem a botladozás jellemző rám. Akkor hasonlítsák magukat hoz-
zám, ha úgy tudnak száguldani, mint én. 

A giliszta is közbeszólt: kikérjük magunknak, hogy a csúszó-mászás, a gerinctelenség 
gyarló emberi tulajdonságait rólunk mintázzák. 

A kutya tette fel a pontot az i-re: utolérik, mint a sánta kutyát — mondogatják a gon-
dolkodás képességével dicsekvő élőlények. Ugyan kérem. Próbáljon versenyezni velem 
bárki emberfia, még ha két lábra állt is valamikor. Engem három lábon sem ér utol. 

Egyedül a hangya vélekedett másként: Én örülök, hogy a szorgalmat rólam 
mintázzák az emberek. 

De ezt az egyetlen ellenvéleményt nem vették figyelembe. 
Végül a legbölcsebb, az elefánt vonta le a következtetést: 
— Micsoda disznóság — elnézést az állati hasonlatért. — Jó volna, ha az alle-

góriákat gyártó tudatos lények megszívlelnék: aki példázattal akar bizonyítani, az 
ugyanazt a hibát követi el, mint aki parabolával szeretne cáfolni. Ugyanis hason-
lattal sem bizonyítani, sem cáfolni nem lehet. 

 
4. Van, aki állítja: a kaméleon-alkalmazkodás a fennmaradás feltétele. 
 

A biológus kifejtette véleményét az állatvilágban megfigyelhető alkalmazkodásról. 
— A létfenntartás legfőbb feltétele a hozzáidomulás a létkeretekhez. Az az élőlény 

életképes, amely felismeri: milyenné kell válnia saját környezetében ahhoz, hogy el-
kerüljön mindenféle súrlódást közte és az élővilág többi egyede között. Ehhez ki kell 
találnia a megfelelő külsőt, viselkedésmódot, nehogy konfliktushelyzetbe kerüljön a 
nálanál erősebbekkel. Hiszen ezek akár fel is falhatják, ha észreveszik igazi mivoltát. 
Feladni önmagamat, felvenni azt a külalakot, amely tulajdonképpen nem az enyém, de 
nélküle nem érvényesülhetek — ez a titkos jelszava az őserdők minden okos la-
kójának. Ha talpon akar állni az életben maradásért folytatott irdatlan harcban. Mi az, 
hogy talpon állni? Ha biztos léptekkel menetelni igyekszik a jobb létviszonyai fele. Az 
ilyen okos egyed az erkölcsi aggályt zárójelbe teszi — különben is az állati visel-
kedésben nincs keresnivalója az etikának. Az ilyen állat a tettetést érdemnek minősíti. 
Senkinek semmi köze ahhoz, mi lapul odabenn. Fő a megnyilvánulás. Itt van például a 
hozzáigazodás nagymestere, a kaméleon. Ki róhatja fel neki, hogy színváltozón hol 
ilyen, hol olyan, attól függően, mit követel meg tőle a miliő. S főleg azok, akiktől a sor-
sa függ. 

A hallgatóság körében valaki feltűnő egyetértéssel bólogatott. 
— Így van ez a társadalomban is — lelkesedett a karrierista. 


