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GYEREKHANGÁ négyzet plusz bé
négyzet egyenl cé négyzet. Azaz: minden derékszög háromszögben a derékszöggel szemben
fekv oldal, azaz az átfogó fölé
rajzolt négyzet egyenl a másik
két oldal, a befogók fölé rajzolt
négyzetek összegével.

Ezt a felismerést az i. e. VI. században élt görög Püthagorasznak
tulajdonítjuk, és ezért Püthagorasz tételének nevezzük.
Zene
HANGOKPüthagorasz, te bölcs!
Számok atyja! Városment mes-

* Gáli Józsefet az 1960-as években, valószínleg az évtized elején, szabadulása után kezdte foglalkoztatni Püthagorasz személyisége, története. Az alapot ehhez Pierre Theil Les
batisseurs du monde cím, 1961-es kötetének egyik fejezete, illetve résztanulmánya
szolgáltatta, melyet Gáli lefordított magyarra (ennek gépirata fönn maradt hagyatékában).
Témájából elbb kétfelvonásos, 11 vagy 12 képre tagolt színdarabot, késbb hangjátékot írt.
Az eredeti tervet a szintén hagyatékban fönnmaradt kéziratából – Pütagorasz. Egy ironikus
hangvétel tragédia vázlata – ismerjük. A színdarabot nemcsak hivatásos színház nem adta
el – mint ahogy a kiszabadulása és halála közötti két évtizedben Gáli többi darabját sem
A tz balladája kivételével –, amatr színpadi bemutatója sem volt. A hangjátékváltozat valószínleg azért született meg, mert az író látott esélyt arra, hogy az a rádióban elhangozhat.
Arra vonatkozó adatunk, hogy ez megtörtént-e, egyelre nincs. Az eredeti terv szerint szerkezetében bonyolultabb dráma hiánytalan kézirata nincs meg, ezért döntöttünk a rádiójáték
közlése mellett. – F. T. G.
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ter, mindenek tudója! Apollón
ﬁa! Mértéktelenségben mértéket,
zrzavarban harmóniát teremt!
Püthagorasz! Püthagorasz!
PÜTHIAApollón isten szól általam,
választott papnje által: Igaz a
dicséret!
Zene
PÜTHAGORASZTörekedjetek önmagatok megismerésére. Keressétek
magatokban a bnt. Mit tettem
ma, mit tettem tegnapi, tegnapeltti vagy háromszáz évvel ezeltti életemben? Miért kellett
újraszületnem? Keressétek bnötöket, mint rossz számításban a
hibát, hogy kijavítva azt, tökéletes
legyen az eredmény. Gyakorta,
erltetve az emlékezést, utazzátok
be minden eddigi létetek tájait,
mert jaj a bnt megismétlknek,
jaj azoknak, akik nem láthatják
meg a boldogok csillagát!
GYEREKHANGAzt akarta, hogy az
emberek megvalósítsák a számokban… (gyerekhang dadogóvá válik) a számösszefüggésekben megmutatkozó harmóniát.
Ezért nagy bajba került.
HANGOKPüthagorasz, te bolond!
Káosz atyja! Városdúló kókler,
zsarnok, gyilkos, zrzavarteremt! Barbárok fattya! Átkozott démon!
PÜTHIAApollón isten szól általam,
választott papnje által: igaz az
átok!
HANGOKUtána! Arra ment! Vágjatok elébe! Arra… arra! Átkozott!
A hangok távolodnak.
PÜTHIAIgaz az átok!
PÜTHAGORASZ(zihálva, futás közben) Te cafat, te büdös némber,
még most is, még itt is követsz!
Takarodj melllem…
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HÜPPIASZ(futva) Uram, mester…
PÜTHAGORASZHazug papn! Hazug!
HÜPPIASZMester, Püthagorasz, kihez beszélsz, uram?
PÜTHAGORASZA hajad kibontva,
melled csupasz, húzd fel a rongyodat az öledig, onnét mondtál
te nekem jövendt, te szajha!
HÜPPIASZMiféle nhöz beszélsz,
uram?
PÜTHAGORASZÍgértél, Püthia, és
adtál is nekem egy várost, hol
betölthetem a „küldetésemet”.
Bár hallgattam volna inkább magamra, hogy ne, sehová, szinte
vinnyogtam, hogy jó nekem a
barlang is, ahol valóra válthatom,
tökéletessé tehetem utolsó földi
életemmel azt, mi bennem halhatatlan.
PÜTHIA(egy másik térben) Adok
neked egy várost, hol beteljesülhet püthagoraszi léted, hol megteremtheted a harmóniát!
PÜTHAGORASZÚgy, úgy, csak gúnyolódj velem!
HÜPPIASZUram, én vagyok veled,
Hüppiasz, a tanítványod, csak mi
ketten vagyunk itt, meg az üldözink, de szerencsére azok is már
távol.
PÜTHAGORASZAzt állítod, hogy
Hüppiasz vagy, pedig tévedsz,
képzeletbeli látomás vagy. Hiú
agyrém. Egy tanítvány, aki a végveszélyben kitart mestere mellett,
csak ﬁkció lehet. Tnj el!
HÜPPIASZUram, bocsáss meg, de
fájdalmad igazságtalanná tesz,
gondold meg, hányan haltak meg
ma éjjel a tanításért, teérted.
PÜTHAGORASZMiattam, akartad
mondani. Hiába tanítottalak pontos fogalmazásra? Tudod, nem
tröm a pongyolaságot. Miattam
pusztultak el, nem érettem.
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HÜPPIASZUram, itt ez a bozót, jó
sr levélzet, alatta mélyedés,
ketten elférünk benne. Megvárjuk,
amíg továbbhaladnak, s hajnalban
megkerülve azt a babföldet, kis kitérvel holnap estére Metapontumba érünk, ahol virágzik a tanítás, és
ahol barátaink, testvéreink élnek.
PÜTHAGORASZHogy aztán holnapután k üldözzenek tovább.
HÜPPIASZKérlek, uram, lapulj jobban a földhöz, és ha lehet, zd el
magadtól az árnyképeket.
PÜTHAGORASZTe vagy az árnykép,
Hüppiasz, a valóságos, ki most itt
lehet velem, az , a delphoi szuka! Rajta kívül csak még valaki. Itt
is van, látod?!
HÜPPIASZKirl beszélsz, uram?
PÜTHAGORASZOtt, a babföld felett.
Ott, a hajóárbochoz kötözve, fehér köntöse cafatokban, torkából
fröcsköl a vér. Ismered-e?
ALKMAION(másik térben) Az ember
azért hal meg, mert képtelen a
kezdetet összekapcsolni a véggel.
Bizonyítottnak látom, hogy ameddig az agy sértetlen, addig nem
veszíti el értelmét az ember.
PÜTHAGORASZHüppiasz, ismered-e
t?
ALKMAION(másik térben) Abban
különbözünk a többi éllénytl,
hogy gondolkodunk. A többi éllény csak érzékel, az ember gondolkodik!
PÜTHAGORASZIsmered-e t, Hüppiasz? Ott, ott a babföld felett…
HÜPPIASZMiért kérdezed, miért
gondolsz rá, uram? Te mondtad,
bénuljon meg a nyelve, szikkadjon ki a szája annak, aki a nevét
kimondja!
PÜTHAGORASZAlkmaion!
HÜPPIASZMester!
PÜTHAGORASZAlkmaion, barátom,
gyilkosom. Kimondom, ﬁam, a ne-

ved: ALKMAION. No, mit szólsz
hozzá, Hüppiasz? Nem bénult meg
a nyelvem.
HÜPPIASZCsodálatos. Ma minden
a visszájára fordult: szétverték a
testvériséget, Apollón ﬁa itt lapul mellettem egy odúban, és a
mester szava, mely eddig mindig
beteljesült, most eredménytelen
maradt. De bízom benne, hogy
minden rendbe jön, holnap Metapontumban, uram, már nem lesz
hatalmuk fölöttünk a démonoknak. Metapontumban…
PÜTHAGORASZMetapontumban
feltámad a lányom, fel a vejem,
a nagyhír Milon atléta, fel a kivégzett százhúsz püthagoreánus
testvér, egyet füttyentünk, és Kroton városában felépül a leégett
múzsák temploma, kettt füttyentünk, és Külon, a demagóg elveszti hatalmát, és visszanyeri hitelét
a tanítás, st, hogy minden a régi kerékvágásba térjen, Metapontumban megbénul a nyelvem is,
amiért a krotoni babföldek mentén
kimondtam Alkmaion nevét. Hüppiasz! Itt az ideje, hogy megtartsuk
a napi önvizsgálatot. Erltessük
tehát emlékezetünket, s burkolózzunk a szükséges csendbe…
HÜPPIASZIgen, uram, de…
PÜTHAGORASZA csendbe! Hüppiasz! Ugyanis fáraszt a fecsegésed, testvérem a tanításban, már
megbocsáss érte.
Zene, amely tenger hullámzásába
csap át. Ers hullámverés.
PÜTHAGORASZIgen, ez is mintha ma lett volna. Drága pillanat,
köszönöm, hogy te merülsz fel
bennem, püthagoraszi létem legszebb napja.
Másik térben, a hullámverés ersödik.

105

„...VAGY HÓHÉR, VAGY ÁLDOZAT...”

I. HALÁSZHúzd meg! Ez aztán a
zsákmány, ennyi halat egy fogásra!
II. HALÁSZHála az égieknek! Húzd!
Emeld meg jobban, még kilyukad
a háló!
III. HALÁSZHahó! Hahó! No, csakhogy kint vagyunk már, én mondom, vak legyek, ha nincs meg
hetven darab. Milyen gyönyörségesen vergdnek.
I. HALÁSZMegvan ez nyolcvan is!
II. HALÁSZNono, örüljetek, ha
negyven!
PÜTHAGORASZKilencvenhárom.
I. HALÁSZMit mondasz, idegen?
PÜTHAGORASZKilencvenhárom halat fogtatok!
I. HALÁSZRöhögnöm kell. Krotoni halászok! Húsz éve járom a
tengert, de még egyszer se vetemedtem arra, hogy darabszám
pontosan megbecsüljem a zsákmányt.
III. HALÁSZEz vagy egy isten, vagy
csaló!
PÜTHAGORASZKilencvenhárom hal
csapkod a parton.
I. HALÁSZNem is csaló, bolond ez!
PÜTHAGORASZSzámoljátok meg a
halakat.
I. HALÁSZEsküszöm,
idegen,
amennyivel több vagy kevesebb,
azt mind a fenekedbe gyömöszöljük! Megsózva!
II. HALÁSZEgy, kett, három, négy,
öt, hat, hét…
Hullámverés
THEANOApám! Valóban ide küldött volna bennünket a delphoi
papn? Nézd ott a part felett
azt a nyomorúságos porfészket,
a düledez viskókat, közöttük alig
egy-két kbl emelt épület.
HALÁSZOK… huszonnyolc, huszonkilenc, harminc… negyven…
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PÜTHAGORASZTheano lányom,
a halászokat ﬁgyeld, nyomorultak, halszagúak, mocskos beszéd majdnem állatok, de csipás szemükben ott pislákol a
remény, amely alkalmassá teszi
ket arra, hogy a tan els lépcsje legyenek.
HALÁSZOK… nyolcvannyolc, nyolcvankilenc, kilencven…
THEANOApám, jelt adott az isten!
I. HALÁSZKilencvenegy.
II. HALÁSZKilencvenkett.
III. HALÁSZKilencvenhárom. Nyertél, uram.
PÜTHAGORASZMegveszem a halakat. Hárman vagytok, fejenkint
egy arany, illik, hogy egyenlen
részesedjetek.
I. HALÁSZHárom arany.
II. HALÁSZFejenkint egy.
III. HALÁSZUram, hová vigyük a halat?
PÜTHAGORASZDobjátok
vissza
mindet a tengerbe! Hidegvérek
ugyan, de megérdemlik az életet!
I. HALÁSZEgy isten… ez egy isten…
Ugye megmondtam?!
II. HALÁSZEgy isten!
III. HALÁSZEgy isten érkezett Krotonba!
PÜTHAGORASZ(els térben) Nem
csalás volt. De tudtam, el kell
találnom a pontos mennyiséget,
hogy a számok bvölete megérinthesse az egyszer halászok
szívét. Nem volt csalás.
ALKMAION(hangja messzirl) Akkor
még nem. Vannak dolgok, tettek,
melyek csak jóval késbb, más
dolgok vagy tettek hatására vesztik el eredeti minségüket, és változnak – létrehozóik legnagyobb
bámulatára – saját ellentétükké:
csodából – csalássá.
Zene
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III. HALÁSZEgy isten, egy isten érkezett közénk!
PÜTHAGORASZ(második térben)
Üdvözöllek, Kroton városa!
I. HANGÜdvözlégy, idegen!
I. HALÁSZÜdvözlégy, Isten!
ALKMAIONÜdvözöllek, számoszi
Püthagorasz! Már vártalak, mester!
PÜTHAGORASZTe vagy Alkmaion,
az orvos, aki felismerte, hogy az
egészség a száraz és a nedves,
a hideg és a meleg helyes arányú
eloszlása a testben, míg a betegség az, ha egy e minségek közül
túlsúlyba kerül.
ALKMAIONKeressétek mindenben
a harmóniát! Tanításod hozzám,
ilyen messzire is eljutott!
PÜTHAGORASZ(az els térben) Milyen szépen cseng, ﬁam, a hangod, mintha át sem volna metszve
a gégéd; nos, Püthia, tudtad-e, te
jövbe látó, hogy hány halált küldesz velem Krotonba?
PÜTHIA(hangja messzirl) Délnek
menj, ha átkeltél a tengeren. Eljutsz egy városba, Szübarisz a
neve, ott ne sokat idzz, tanításod ott süket fülekre lelne. Akik
ott élnek, a halált tisztelik. Menj
onnan tovább, s ahogy haladsz a
parti fövenyen, eljutsz egy városba, Kroton városába.
PÜTHAGORASZTudtad-e, te jövbe
látó, hogy hány halált küldesz velem Krotonba?
PÜTHIAAz isten bízik benned,
Püthagorasz, szeretné, ha megszületne, tisztultabb formát öltene
az értelem. Apollón üzenete vagy!
Csak egyre vigyázz – ne kuszálódjanak össze szavaid!
Zene
PÜTHAGORASZ(az els térben) Miért
nem szólt közbe Apollón? Vagy

ha már olyan kegyes volt, miért
nem hagyta, hogy a tanítás végig
gyztes maradjon?
PÜTHIA(messzirl) A tanítás, vagy
te, Püthagorasz?
PÜTHAGORASZEgyek vagyunk, én
meg a tanítás. Egy és egy és egy,
hallod-e, Püthia? Tudod-e, mi az
egy? Tudod-e?
ALKMAION(a másik térbl) Az egy
a kezdet. Minden szám se. Önmagának négyzete, önmagának
szorzata.
I. HANG(a másik térbl) Önmagának négyzete. Önmagának szorzata.
PÜTHAGORASZ(a másik térbl)
Ezért minden számok sének a
formateremt Egy-et tiszteljétek!
KÜLONÉrtitek, hogy mit zagyvál ez
itt összevissza?
MILONHallgass, Külon! Hallgass, te
kupec! Ha nem értjük is, az isten
beszél belle!
KÜLONEgy vándorbvész, egy izgága barbár eltt estek hasra.
Vádollak, idegen, megloptál! Add
vissza a halaimat!
I. HALÁSZGondold azt, Külon, hogy
egyet se fogtunk!
II. HALÁSZMa az idegennek dolgoztunk. Tle kaptuk a bért – nincs
rajtunk keresnivalód. Beszélj tovább, idegen!
PÜTHAGORASZTudnotok kell valamit. Tudnotok kell, hogy mit tiszteljetek. A számokról beszélek. Az
istenekrl. A számok egymásba
illenek, összerakhatók, látszólag
nyirbálják egymást, de szüntelen újrateremnek. Egyenként és
együtt minden szám egész és
örök. A világon minden nagyságot, minden ert számokban kell
kifejeznünk, hogy a dolgok összehasonlíthatók és kiszámíthatók
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legyenek. A számolás – megismerés! A számolás – imádkozás!
ALKMAIONTaníts meg bennünket
minden imára, uram!
I. HALÁSZÚgy legyen!
II. HALÁSZÉlj soká, Püthagorasz!
PÜTHAGORASZ(az els térben, azaz a bokor alatt) Hiába a bukás,
ezt a diadalt nem homályosíthatja
el semmi. Hol hát a bnöm? Mi
az én bnöm? Hallod-e, Püthia?
Apollón a vétkes és te!
Zene
HÜPPIASZ(másik, a krotoni térben)
Figyeljetek, krotoni ifjak! Minden
szó és vessz fontos! Pontosan
megjegyeztem –  mondá, Püthagorasz: egyensúly tartja rendben
a világot.
ALKMAIONHa dolgainkban az
egyensúly fölbillen, nem a számokban van a hiba. Az téved, aki
a mveletet végzi.
KÜLONKrotoniak! Térjetek észhez!
Eddig csak a magunk bajával kellett tördnünk, meg Szübarisszal
– most számolhatunk az  számaival is!
MILONÉn mondom, Milon, az olympikon: a szübaritákat  sem kedveli. És van benne erély! „Több
atlétaiskolát!”
HÜPPIASZ mondá, Püthagorasz!
MILONÉs a szívembl beszélt!
KÜLONAz istenekre! Olympikon,
nem hinném, hogy a számai bvöltek el. Sokkal inkább a lánya!
I. NI HANGKellett már, hogy jöjjön
egy isten! Vagy valami hasonló.
PÜTHAGORASZKöszöntlek, Kroton
városa. Szépen összegyltetek.
I. HALÁSZBeszélj!
II. HANGHalljuk a tanítást!
NI HANGHogyan éljünk?
MILONMi legyen Szübarisszal?
ALKMAIONHogyan éljünk?
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KÜLONÚgy van! Beszélj! Hallani
akarom, hogy mivel szédíted a
várost.
PÜTHAGORASZMit is mondhatnék
neked, te város? Inkább én kérdeznélek. Vándorlásaim során s
még régebben, elz életeimben
talán, sok kérdés gylt össze bennem. Te, város, te válaszolj nekem. Felelj, Kroton! Melyik ember
oltja szomját okosabban, az, ki
széttört korsója cserepeivel, vagy
az, ki ép korsóval megy a kútra?
KÜLONKi megy vízért törött korsóval?
PÜTHAGORASZTovább kérdezlek,
város, ki a kupec Külon szájával
helyesen feleltél nekem. Akinek
több aranya van, hogyan gazdálkodik ügyesebben, ha darabonkint herdálja el, vagy ha összegyjti egy vagyonba?
KÜLONEzért kár volt ilyen messzire
utaznod! Bolond, aki szétszórja
pénzét!
PÜTHAGORASZS melyik város
a bölcsebb, az, amelyik pénzét
szétszórva polgárai erszényeiben
tartja, vagy az, amelyik kincsét
közös vagyonba gyjti össze?
I. HANGKözös vagyon? Hogy érted
ezt, uram?
I. HALÁSZAzt mondod, legyen közös a vagyonunk? A Küloné meg
az enyém? Az én viskóm meg a
Külon háza?
II. HALÁSZÉp korsó – ép város –
tiszta beszéd!
PÜTHAGORASZTe mondtad, Kroton
városa, jól feleltél!
KÜLONEgy koszos halász felelt, de
nem a város. Alkmaion! Orvos! Te
mégiscsak közibénk tartozol! Teneked nincs ehhez szavad?
ALKMAIONA természetben minden
egységre törekszik. Ha jól ﬁgyeltek, rájöttök, jól válaszolt a halász.
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KÜLONMivel foglalkozzunk? Számoljunk kavicsokat?
PÜTHAGORASZHa kivész az önzés,
megterem a számokban él harmónia.
I. HANGHarmónia? Hát az mi?
I. HALÁSZAszongya – harmónia.
Zene
PÜTHAGORASZ(az els térben, keseren) Harmónia.
HÜPPIASZ(az els térben, riadtan,
álmos hangon) Mi az? Itt vannak?
Jönnek?
PÜTHAGORASZAludj csak tovább,
Hüppiasz. Még nem értek ide.
Máshol keresnek.
HÜPPIASZ(álmos hangon)  mondá, te mondád, uram, Püthagorasz. Harmónia.
Zene
MILONNo, Külon, nézd ezt a kötelet. Úgy hívják, számolókötél. Noha én csak futással, birkózással,
izmaim olajozásával foglalkoztam
eddig, s a számokhoz nem sokat értettem, kevesebbet nálad
is, mert te legalább az aranyaidat
számoltad, megtanultam valamit. Ebbl a kötélbl háromszöget lehet csinálni. Jól mondom-e,
uram, Püthagorasz?
PÜTHAGORASZEddig jól, olympikon.
MILONNo, akkor három halász álljon ide. Három halász, három
cövek. Feszítsétek ki a kötelet
háromszögalakban a derék Külon
köré. Így.
KÜLONMit akarsz tlem, Milon?
MILONMegtanítalak számolni, kupec! Látod? Ezt az oldalt három,
ezt négy, amazt pedig öt részre osztják a rábogozott csomók.
Három… négy… öt. No, Külon,
háromszor három mennyi?

KÜLONKilenc.
MILONNégyszer négy?
KÜLONTe tréfálsz, Milon.
MILONMennyi?
KÜLONTizenhat.
MILONAdd össze a kettt! Kilenc
meg tizenhat?
KÜLONHuszonöt. Mit akarsz tlem,
Milon?
MILONJól kérdem-e, uram, Püthagorasz, a leckét?
PÜTHAGORASZMég mindig jól,
olympikon.
MILONTehát az els oldal önmagával szorozva kilenc, a második
önmagával szorozva tizenhat, s ez
összesen huszonöt. Marad, Külon,
a harmadik oldal, mely elzárja
utad, és öt részbl áll. Szorozd
meg öttel az ötöt.
KÜLONElég már, Milon, a kölykök is
tudják Krotonban, hogy öt szorozva öttel – huszonöt.
PÜTHAGORASZÍme, a számok egyik
törvénye, Külon, amit Milon nagyon jól megtanult. Huszonöt
– egyenl huszonöttel. Ha tudod
a háromszög két oldalát, nem kell
mérned, az örök, az isteni számok
elárulják a harmadik oldal hoszszát is.
ALKMAIONS így az ismeretlen távolság megismerhet.
I. HALÁSZMondtam, okos ember
érkezett Krotonba!
PÜTHAGORASZEgyiptomban, hol
a számok titkát megismertem,
e kötél nélkül templom nem épül.
Hegyeket, földet mérhetsz vele,
Kroton.
HÜPPIASZÍgy van!  mondá, a mester mondá, Püthagorasz.
MILONNa, polgárok és krotoni halászok, ki csatlakozik a szent testvériséghez?
I. HALÁSZÉljen soká Püthagorasz.
II. HALÁSZHarmónia.
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III. HALÁSZHarmónia. Közös vagyon.
I. HANGAki a háromszög oldaláról
ilyen sokat tud, tudhat az nagyobb titkokat is.
MILONNézd, Külon, nézd a várost!
Kroton térdre borult.
PÜTHAGORASZEgyedül maradtál,
Külon, a háromszög közepén.
KÜLONEressz!
MILONLássuk, hogy jössz ki belle.
Feszítsétek meg jobban a kötelet.
Ugrálj, ﬁckó, gyere ki, ha tudsz!
KÜLONEresszetek, te tulok!
MILONFöl-le a kötelet. Föl-le! Fölle! És mondd, hogy Apollón ﬁa! És
mondd, hogy harmónia!
HALÁSZOKHarmónia!
KÜLONSzámoló! Szólj rá!
NI HANGHarmónia!
MILONFöl-le! Föl-le!
ALKMAIONMester, lehet így bizonyítani?
THEANONe szánd!  se szánta apámat! Elzte volna innét.
KÜLON(hörögve) Apollón ﬁa… harmónia… (zuhanó test zaja) Átkozottak!
PÜTHAGORASZSajnálom, Külon,
a számok megbüntetik azt, aki
ﬁttyet hány nekik! Testvéreim a
tanításban! Ezzel a kötéllel bvölünk templomunkra, a múzsák
templomára szép háromszöghomlokot!
Zene
PÜTHAGORASZ(az els, babföldi
térben) S te ott a babföld fölött,
te árbochoz kötözött, te mit mondasz nekem?
ALKMAION(hangja messzirl) A derék Milon barom volt, majdnem
állat. Amit mvelt, pedig kegyetlen tett volt, ha te akartad, még
akkor is az. Mégsem volt bn,
Püthagorasz, mégsem volt csalás.
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Mondtam neked, vannak dolgok,
tettek, melyek csak jóval késbb,
más dolgok vagy tettek hatására
vesztik el eredeti minségüket és
változnak – elkövetik legnagyobb
bámulatára – saját ellentétükké.
Kegyetlen igazságból kegyetlen
gazsággá. Csodából – csalássá.
A derék Milon akkor a harmóniát
szolgálta. Meg is kapta a jutalmát
érte – lantot penget lányod kezét.
PÜTHAGORASZTe valóban szeretted a lányomat, tanítvány?
ALKMAIONKértelek, mester, ne engedd t Szübarisz ellen! Vezesse
más az énekeseket.
PÜTHAGORASZMilyen
másképp
hangzik most ez, ﬁam, átmetszett
torkodból!
Zene
PÜTHAGORASZ(második, krotoni
térben) Tudnotok kell, a föld nem
lapos terítre hímzett ábra, nem
szorgos kez istennk keze munkája. A föld gömböly, és a többi
égitesttel együtt kijelölt pályán
halad. A bolygók mozgása örök
keringés, szent arányok szerint
megszabott távolságra a nagy oltár, a központi tz körül. Minden
mozgás zajjal jár, a húrok szent
arányok szerint megszabott rezgése, a bolygók zuhanása zene.
Születése pillanatában mindenki hallja ezt a zenét, de a közönséges fül hamar hozzászokik,
csendnek véli, s inkább a közeli ricsajra ﬁgyel. Tanuljátok meg
újra hallani a bolygók énekét,
a szférák zenéjét! Aki levezekelte
minden eddigi életének bnét,
s többé nem kell újraszületnie,
utolsó, tökéletes élete jutalmául a
boldogok csillagára kerül!
I. HALÁSZUram, Püthagorasz, én
rájöttem valamire! Sokat törtem a
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fejem azon, miképp vándorolhat
a lélek, hogyan juthat a földbl
egy másik testbe át? Amíg azt
nem mondják neki, most menj
át Türzosz testébl… azaz az én
testembl… egy kutya testébe,
vagy – hogy már megbocsáss a
szerénytelenségért – menj Türzosz testébl, mivelhogy megérdemli, egyenest fel a boldogok
csillagára. Hát hogy jut az a lélek
oda? Hogyan?
II. HALÁSZHogyan jut el, Türzosz?
III. HALÁSZHalljuk a halászt!
I. HALÁSZBizonyára láttatok már
babot. A bab szára csomótlanul
n, sima útja lehet benne a léleknek. Úgy gondolom, azon át
hagyja el a földet, hogy a magasba szálljon, ugye, Püthagorasz?
Jól mondom-e, uram?
PÜTHAGORASZJól.
I. HALÁSZAkkor pedig tilos volna
babot enni, zöldjére-szárára lépni, hiszen ki tudja, kinek a lelkére taposunk. Kérve kérlek, uram,
foglaltasd ezt törvényeid közé!
PÜTHAGORASZÍgy legyen. Hüppiasz,
foglald törvénybe!
ALKMAIONUram, de hiszen ez
maszlag! Itt keletkezett szóbeszéd csupán! Miért teszed meg
törvénynek?
PÜTHAGORASZHogy a halászok, az
egyszer lelkek boldogok legyenek, hogy k is hozzájárultak valamivel a tanításhoz.
II. HALÁSZOkos ember vagy, Türzosz! Még ma babot ültetek a város határába, az lesz az én külön,
saját babom. Ha meghalok, oda
temessetek!
III. HALÁSZÜltessünk babot!
HÜPPIASZÜltessetek babot!  mondá! Püthagorasz!
Zene

HÜPPIASZ(a babföldön) Jaj, a szübariták! Jaj, uram, de rosszat álmodtam! Itt vannak a szübariták,
vagy Külonék? Mi zörög ott?
PÜTHAGORASZNyugodj meg, csak
a bab szárát zörgeti a szél. Aludj
tovább, Hüppiasz. Még nem bukkantak ránk.
HÜPPIASZ(félálomban) A szübariták… A szübariták!
Zenén át Hüppiasz kiáltozása egyre
erteljesebbé válik.
HÜPPIASZ(a krotoni térben) A szübariták, a piszkos állatok, a pillanatnak élk! Engedjetek a mester
elé! Most jöttem Szübariszból!
I. HANGA mester elé most nem
léphet senki! A múzsák templomában tartózkodik.
HÜPPIASZUram, Püthagorasz, bocsásd meg, hogy megzavarom a
tanítást… de a szübariták! Ti, kívülállók, boruljatok a földre. Nem
láthatjátok a mester arcát. Uram,
szörnység történt Szübariszban.
Ott számolgattunk imádkozva,
csöndesen, testvérünk, a szübariszi Keithosz házában, amikor a
részeg disznók ránk törtek, uram!
Kivonszoltak bennünket a piacra,
meztelenre vetkztettek, Keithosz
házát lerombolták. Nekem, uram
– ki nem merem mondani –, az
ülepemre egy háromszöget festettek, mondván, hogy gömb és
háromszög együtt szolgálja a harmóniát! Uram, te tanítani küldtél
bennünket,, és k megcsúfolták
a tanítást!
PÜTHAGORASZHívjátok egybe a
testvéreket!
I. HANGA templomba!
II. HANGA múzsák templomába!
III. HANGA mester szólni kíván!
PÜTHAGORASZNemcsak Kroton városát csúfolták meg, de elkövették
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a legnagyobb bnt: megsértették
a számokat! Minden számnak arca van, k arcul ütötték a számokat. A világ törvényei számokkal
íródtak, istenek írták ket. Önmagukkal írták. Szübariszban megsértették az isteneket!
MILONVesszen Szübarisz! Halál a
szübaritákra!
I. HANGHáborút Szübarisz ellen!
PÜTHAGORASZMi csak azt akartuk,
hogy a tan mindenütt elterjedjen.
Hogy mindenhol megismerhessék
a polgárok a nagy lehetséget: az
újraszületés kínjától való szabadulást. Ezért mentek testvéreink
Metapontumba és Szübariszba.
Kérdezlek, Város, testvérem a tanításban, te felelj nekem – mit
tegyünk?
MILONHáborút! Háborút Szübarisz
ellen!
ALKMAIONKrotoniak!
Mester!
Püthagorasz! Én ellenzem a háborút. A szübariták puhányok,
bnösek, buták. De mi értelmet
akarunk vinni közéjük és nem a
halált.
MILONElég volt, orvos. A te dolgod
a gyógyítás, a Tanítás védelme
a miénk! Atlétáim készen állnak
a harcra!
I. HANGVesszen Szübarisz!
HÜPPIASZHáborút! Harmóniaháborút!
ALKMAIONHáborúban nincs harmónia. Ezt semmiféle számmal,
semmiféle aránnyal bizonyítani
nem tudod! Én ismerem a halált,
mindennap találkozom vele.
HÜPPIASZPersze, mert eleven kutyákat meg macskákat szabdalsz!
Tudom én azt, még ha titokban
teszed is!
THEANOKi mondja, hogy a háborúban nem lehet harmónia? Énekelve és táncolva megyünk elle-
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nük! Dalosokkal és táncosokkal,
a zene szent számaival döntjük
le Szübarisz falait! Apám, engedj
Szübarisz ellen!
ALKMAIONKérlek, mester, ne engedd a lányodat. Vezesse más az
énekeseket!
MILONDe, csak bátran! Én majd
vigyázok rá! Oroszlánbrt borítok
magamra, miként Heraklész tette,
egyet bömbölök – és szétfutnak a
szübariták.
I. NI HANGHarmóniát! Háborút!
HÜPPIASZUram, egy be nem avatott
testvérünk kíván szólni. Noha még
két évig kötelezné – mint kívülálló
tanítványt – a hallgatók csöndje,
az önként fogadott némaság – e
fontos pillanatban beszélhet-e?
PÜTHAGORASZBeszéljen.
HÜPPIASZBeszélhetsz, Külon!
KÜLONEls akarok lenni a csatában, mester! Az els gyalogosod,
hogy jóvátegyem, amit vétettem.
Vesszen Szübarisz! Harmónia!
PÜTHAGORASZKrotoniak
városa! Nehéz feleletet adtál. Itt csak
az isten maga dönthet, Apollón,
az Értelem. Még ma útra kelek
Delphoiba két tanítvánnyal, egy
beavatottal és egy körön kívül
állóval. Hüppiasz és te, Külon,
kövessetek!
Zene
PÜTHAGORASZNo, szajha, most
aztán igazán itt vagy mellettem.
Az orromban érzem a füstöld
szagát. Csak azt a két hideg,
kék szemedet látom a gzökön
keresztül. Én, a nagyesz Püthagorasz, tled vártam, hogy lássad
a jövt, ahelyett hogy én láttam
volna meg szemeidben a sorsomat.
Szövegtelen ének, lantkísérettel.
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PÜTHIA(hangja az éneken keresztül) (messzirl, Delphoiban) Apollón isten szól általam, választott
papnje által. Tanácsot neked
nem ád az isten, Püthagorasz. Te,
aki a természet jeleiben olvasol,
keresd meg magadnak a választ.
Figyeld a jeleket.
PÜTHAGORASZAzt hiszem, értelek,
Püthia.
PÜTHIA(hangja messzirl, mintha
követné Püthagoraszt) Áldjanak
az égiek, Püthagorasz, Apollón
gyermeke, gyermekem. Óh, Püthagorasz, Püthagorasz, vigyázz,
össze ne kuszálódjanak Apollón
szavai. A számok azért adódnak
össze, hogy létrejöjjön a végtelenség. Vigyázz, Apollón gyermeke, el ne tévedj köztük! Figyeld a
jeleket.
Ének. Nagy kongással kapu csapódik.
HÜPPIASZItt jön, már itt is van.
KÜLONÚgy látom, jókedv.
Vízcsobogás
PÜTHAGORASZSzeretem ezt a folyót, valahányszor erre járok,
megfürdöm benne. Jó helyen vártatok rám. Jó ez a nyugalom! Nézzétek, tanítványok, f se rezzen,
a víz is alig csobban! Érzitek az
örök, a változatlan idt? Mintha
százezer évvel ezeltt is itt álltam
volna!
Vízcsobogás
PÜTHAGORASZ(hangja távolabbról)
Várjatok, úszom egyet.
KÜLONÚgy úszik, akár egy isten.
HÜPPIASZHogyhogy akár? Mi, püthagoreanusok nem trjük a pongyolaságot. Ezt úgy kell mondani:
ott úszik egy isten.
KÜLONÉs ki az, aki ott úszik mellette?

HÜPPIASZHol?
KÜLONOtt! Most bukkant fel a vízbl.
HÜPPIASZNyilván egy másik isten.
Egy folyamisten. Megálltak!
KÜLONBeszélgetnek.
HERAKLEITOSZ(nevetve) Hát így istenül meg az ember! Jól idehozza
a víz a tanítványaid hangját.
PÜTHAGORASZKi vagy te?
HERAKLEITOSZHallottad: isten,
mint te. Csak te állandó isten
vagy, én meg amolyan vándoristen. Örülök, hogy találkoztunk,
Püthagorasz. Látásból már ismerlek. Láttalak ma, amikor bementél a vénasszony pitvarába. No jó,
jó, ne sértdj meg, nekem minden jósn vén. Hallom, háborúra
készülsz.
PÜTHAGORASZJók az értesüléseid.
HERAKLEITOSZMegmondanád, tulajdonképpen mi bajod Szübarisszal? Annyi mindent fecsegnek
összevissza a tanításodról az emberek, szeretném egyszer a te
szádból hallani.
PÜTHAGORASZMeg akarom védeni
ellenük ennek az alkonyatnak a
nyugalmát.
HERAKLEITOSZAhá. Az örök és
szent harmóniát! Mégiscsak igazak a híresztelések. Nem vagy
bölcsebb a hírednél. Nézz körül
ebben a „nyugodt” alkonyatban.
Nézd azt a sasmadarat, hogy
csap le áldozatára! Az elbb még
röpült a madár, most már falat
lett belle. És nézd ezt a vizet,
amiben állsz, pontosabban, amiben álltál, mert már nem abban
állsz, és most már megint új víz
ölel körül. Minden mozog, Püthagorasz, minden változik, barátom, mint a tz, melyre új ágat
dobunk. És ezt a változást szolgálod te is az „örök” számaiddal!
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Menj csak, menj, rombold le Szübariszt, és szolgáld vele az örök
változást!
PÜTHAGORASZNem isten vagy, hanem démon! Hé, démon! Tudom,
azt akarod elérni, hogy ne fogadjam meg tanácsodat, de én azt teszem, amit a szavaiddal mondtál.
Köszönöm a jelt, Apollón!
HERAKLEITOSZLegalább a nevem
jegyezd meg, Püthagorasz! Herakleitosz vagyok, és ha démonnak hiszel, örülök neki!
Herakleitosz kacagása hangorkánba
csap át.
Szél, amely a babszárakat zörgeti.
PÜTHAGORASZTulajdonképpen hálás lehetsz nekem, Alkmaion. Képzeld el, ha most te gubbasztanál
itt mellettem ebben az odúban.
Talán még mindig vitatkoznánk,
és nem élveznéd a hullámok ringatását a tengeren.
ALKMAION(hangja messzirl) Az
ember azért hal meg, mert képtelen a kezdetet összekapcsolni
a véggel.
PÜTHAGORASZMit keres itt mellettem ez a Hüppiasz? Veled akarok
maradni, veled akarok beszélni,
barátom.
Zene
PÜTHAGORASZ(a krotoni térben,
a múzsák templomában) Én már
öregember vagyok. Kevés id maradt a feladatra, Alkmaion. Szübarisz útját állja a tanításnak. Ha
a tanítás nem terjed el, miért
fáradoztam, és miért fáradoztunk
mi ketten?
ALKMAIONAz önzés és a hiúság beszél belled.

PÜTHAGORASZÉn is ott leszek, Alkmaion, én is meghalhatok.
ALKMAIONAbban a hitben, hogy
nem kell újraszületned. De a többiekkel mi lesz, Püthagorasz?
PÜTHAGORASZA többiek egynapi
lények. S amelyik nem az, annak
megrövidítheti tisztulásának útját,
ha a tanokért hal meg.*
ALKMAIONEddig úgy tanultam tled, hogy az élet – az egynapi
élet is – sérthetetlen. Itt a partnál
vesztegel egy szürakuzai hajó, estére kifut a tengerre. Én elmegyek
azzal a hajóval, uram.
PÜTHAGORASZSzámoljunk még
egyszer, utoljára együtt. Úgy, mint
régen. Add csak ide a számolókötelet.
ALKMAIONAhogy parancsolod.
PÜTHAGORASZCsak kérem. Alkmaion, ez a búcsú ünnepélyes
pillanat. Válasszuk a háromszög
befogójának az egyet!
ALKMAIONUram, te azt hiszed, hogy
ezzel itt tudsz marasztani?
PÜTHAGORASZVálasszuk befogónak az egyet. E szent számmal
még úgyse bizonyítottuk a tételt. Szentsége tiltotta nekem. Így.
Tehát két csomó közé esik az
egyik befogó. Fogd csak a másikat – így. Itt a másik. No nézd
csak, Alkmaion, remeg a kezed,
vagy mi van ezzel a kötéllel? Nézd
az átfogót – kettnél kisebb, de
egynél nagyobb. Milyen számot
ábrázol ez? Még egyszer fogd
meg. Ersen.
ALKMAIONUram, akárhányszor ismétlem, ez mindig így alakul.
PÜTHAGORASZAlkmaion, a démonok játszanak velünk. Ha egyet
eggyel szorzok – egy; ez az egyik

* Az eredeti gépiratban egy szó helye üres, ezt a korábbi, letisztázatlan szövegváltozat nehezen
olvasható kéziratos toldása alapján pótoltuk. – F. T. G.
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oldal. Ha egyet eggyel szorzok
– egy; ez a másik oldal. Az összegük kett. De melyik az a szám,
amelyik önmagával szorozva kett? A kett nem négyzetszám
– ilyen szám nem létezhet, de
mégis, itt van, itt kell lennie!
Alkmaion, itt egy új számnak
kell rejtznie! Alkmaion! Fiam,
már azt hittem, mindent tudok,
s lásd, legnehezebb pillanatomban itt van ez a gyönyörség,
újra szólnak hozzám a számok!
Messzibb, tágabb kapuk nyílnak!
Mutasd csak, számoljunk együtt
tovább. Add ide a számolókavicsokat.
Kavicsok koppannak.
ALKMAIONVan, de nincs!
PÜTHAGORASZMint a mítoszok kígyója, akárhányszor lecsapom,
kin a feje, ez megfoghatatlan.
Ennek nincs arca. Ez megbontja a
harmóniát!
ALKMAIONUram, nincs abszolút
harmónia, nem kell gyilkolnod
érte! Krotoniak! Beavatottak!
PÜTHAGORASZMegállj! Ez a szám
valóban ellentmond az abszolútnak, ez a szám alogikus, ellentmond az értelemnek! Ezt senkinek el nem mondhatjuk. Ez titok,
Alkmaion.
ALKMAIONDe uram, ez életed legnagyobb felfedezése! Megszülethet, új formát kaphat az értelem!
Ahogy mondtad, tágabb, meszszibb kapuk nyílnak…
PÜTHAGORASZAkkor sem beszélhetsz róla. Ez a szám titok.
ALKMAIONA háború elvesztette értelmét. Amíg ezt a számot meg
nem fejted, nincs abszolút harmónia. Csendesítsd le a várost!
PÜTHAGORASZNem másíthatom
meg a szavamat!

ALKMAIONA szavad fontos, vagy az,
ami új szavakat adhat neked? Te
bukkantál erre a számra, és nem
 talált meg téged. Püthagorasz
kevesebbet jelentene, mint ez a
szám?
PÜTHAGORASZAlkmaion, én nem
akarok újra megszületni! Menynyi gyötrelmet állhattam ki eddigi
életeimben, ha csak azt tekintem,
hogy ebben az egyben mennyit
szenvedtem. Amióta az eszemet
tudom, a harmóniát keresem.
ALKMAIONAz egész és örök számok
közé befurakodott egy szám, mely
egyetlen számmal nem alakítható
kerek egésszé. Komiszul, illetlenül, megcsúfolva téged, de itt
van. Magadat becsülöd le, ha nem
nézel vele szembe.
PÜTHAGORASZTudom, hogy teljesen soha nem valósíthattam volna
meg a célomat, de a megközelítés útját – püthagoraszi létem beteljesülésének egyetlen zálogát –
is betemetem, ha neked hiszek
és ennek a torz valaminek, ennek
a számnak itt! Tudod, hogy mit
mond ez a szám nekem?
ALKMAIONAz örök és egész számok között feltételezett harmónia, melynek földi megvalósításán
fáradoztál, az eszmerendszered
alapjában megrendült.
PÜTHAGORASZÁlljak hát a város
elé, mondjam, hogy tévedtem,
vegyem el a hitüket? Tudod, hogy
óvtam ezt a várost, Külont is azért
vittem magammal Delphoiba, nehogy a hátam mögött mesterkedjen; terólad tudtam, hogy csak
szemtl szembe vágsz belém. Mit
mondjak a városnak, Alkmaion?
Nem megyünk Szübarisz ellen?
Az eszme téves? Kezdjük el máris
az újraszületést! Elkergetnek, és
elmennek nélkülem. Fosztogatni.
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ALKMAIONÉs ha abban a hitben
fosztogatnak, hogy joguk van
hozzá, az jobb?
PÜTHAGORASZNem akarok többé újraszületni. Bevégzem, amit
akartam, amennyire tlem telik.
Nem mondok le a városról. Nem
hajítom el a számítókötelet, mely
nélkül eszköztelen a számoló. Mi
lenne abból, amit eddig tettem,
amiben eddig hittem?
ALKMAIONVannak dolgok, tettek,
amelyek csak jóval késbb, más
dolgok vagy tettek hatására vesztik el eredeti minségüket és
válnak – létrehozóik legnagyobb
bámulatára – saját ellentétükké.
Csodából – csalássá.
PÜTHAGORASZNem lett csalássá!
ALKMAIONMinden utadat keresztezni fogja az arc nélküli szám!
PÜTHAGORASZEz a szám nem létezik!
ALKMAION(kiáltva)
Testvéreim!
Krotoniak! Testvéreim a tanításban! Létezik egy szám, amelynek
nincs arca. Van egy szám, mely
tagadja az abszolút harmóniát!
Zene
HÜPPIASZVádollak, orvos, hogy
beavatott létedre eleven lényeket
boncoltál, nemcsak hidegvér halakat, hanem macskákat, st kutyát is! Ezzel pedig erszakosan
megakadályoztad, hogy a megtisztulásra szánt lélek végigjárja a számára kijelölt utat! Kérdezlek, hiszel-e valóban az újraszületésben?
ALKMAIONAz ember azért hal meg,
mert nem képes összekapcsolni a
kezdetet a véggel; ámde a végs,
láthatatlan és mulandó dolgokról
csak az istenek tudhatnak biztosat. E téren nekünk csak azt
engedélyezték, hogy szerényen
következtessünk.
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HÜPPIASZJavaslom, testvérek: zárjuk ki t magunk közül. Jelképes
sírja álljon a templom eltt, senki
hozzá ne szóljon, szavát ne fogadja, ételt ne adjon neki, ételt tle
el ne fogadjon, legyen, miként a
halott.
KÜLONLegyen, miként a halott!
MILONLegyen!
ALKMAIONTudnotok kell, krotoni
polgárok, hogy nem ez a bnöm.
PÜTHAGORASZSzólt itt valaki?
HÜPPIASZSenkisem, uram.
ALKMAIONIsten veletek, testvérek.
Ma este hajóra szállok, és elhagyom Krotont.
Templomban kongó lépések.
PÜTHAGORASZMilon!
MILONHüppiasz!
HÜPPIASZÉrtelek, olympikon. Két
testvérünk ma azzal a hajóval
Szürakuzába utazik.
Zene
HÜPPIASZGyzelem!
MILONSóval hintsétek be Szübarisz
helyét.
I. HALÁSZA fene egye meg, piszkos
munka volt, de gyztünk!
MILONApollónra! Nem is volt olyan
nehéz! Már az énekeseink dalára
megbomlott a harci rendjük!
I. HALÁSZÚgy táncoltak a cirkuszi
lovaik, hogy öröm volt nézni!
MILONPompás gondolat volt! Remekül énekelt a kórusod, Theano!
Els pillanatban meghökkentem,
amikor megláttam a lovasokat.
Gyalogosokkal lovak ellen, itt hamar felbillenhet az egyensúly, ez
nem harmonikus. De ahogy az
énekre a lovaik táncolni kezdtek,
dobálva a farukat, már tudtam,
nincs baj. Egy ló sem indult rohamra. Mind a cirkuszban érezte
magát. Hiába ösztökélték ket a
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szübariták. És mind elpusztult a
sok puhány lóidomár! Ez Theano
érdeme! Gyztünk a zene szent
számaival!
PÜTHAGORASZTérjünk vissza Krotonba!
THEANOApám, nem áll össze a kórus, nincs aki elénekelje a gyzelmi dalt. A kórust megölték.
PÜTHAGORASZTérjünk vissza Krotonba, Theano! Induljatok.
KÜLONGondolom, uram, most már
feloszthatjuk a zsákmányolt kincset. Persze úgy, hogy mindenki
egyenlen részesedjék…
PÜTHAGORASZSzó sem lehet róla,
Külon. A legparányibb fülönfügg
is csak a tan elterjedését szolgálhatja. Testvéreink holnaptól
az egész világot bejárják, utazzanak, könnyítsék meg sorsukat,
vásároljanak idegen városokban
polgárjogot. Szübarisz kincsét
csak erre használhatjuk, semmi
másra!
KÜLONDe uram, a kapzsiak…
PÜTHAGORASZVissza, Krotonba!
Zene
KÜLON(hangja halk, szövegtelen,
zsolozsmázó ének alatt) A beavatottak minden zsákmányt, minden
kincset, aranyat, ezüstöt behordtak a templomba. Azért, hogy ne
rontson meg bennünket Szübarisz vétke. Azt mondják, hogy a
tanítás érdekében. Noha én csak
a küls körbe tartozom, de tudom, amit tudok, maguknak tartogatják, éjnek idején lakomákat
rendeznek.
I. HANGMint tegnap is a Milon házában.
II. HANGEzért kár volt vérezni Szübarisz alatt.
NI HANGKérdem Püthagoraszt,
mikor születik újra a ﬁam, akit

kettévágtak a szübariták, csak néz
rám, nem felel, hallgat.
II. HALÁSZAlkmaiont is k pusztították el, nem a hajó süllyedt el
vele, ahogy híresztelik.
KÜLONKoplalhattok újra, és még
babot sem ehettek.
I. HANGMit tanácsolsz, Külon?
KÜLONTéged kérdezlek, város, te
felelj.
II. HALÁSZMost éppen együtt vannak a beavatottak, együtt imádkoznak.
I. HANGVagy osztozkodnak.
KÜLON(gúnyosan) Számolnak.
II. HALÁSZGyújtsuk rájuk a templomot, s aztán gyerünk! Ha Szübariszban lehetett, most sem lesz
bn!
KÜLONJól feleltél Kroton, a halász
szájával.
NI HANGTüzet a templomra!
I. HANGTüzet!
Zene
PÜTHAGORASZÜdvözöllek, arc nélküli, üdvözöllek, kiszámíthatatlan.
Legyztem egy várost, és elvesztettem egy várost. Gyzött a logikább, alogikus.
PÜTHIA(hangja távolról) A számok
azért adódnak össze, hogy létrejöjjön a végtelenség. Mondtam,
Apollón gyermeke, vigyázz, el ne
tévedj köztük.
HANGOKUtána! Arra ment! Vágjatok elébe! Arra! Arra! Átkozott!
Hangok távolodnak.
Zene
PÜTHAGORASZHüppiasz, most már
aztán valóban ébredj! Figyelj rám.
Én most elmegyek, s megvárod,
amíg k is elhaladnak. Aztán indulj Metapontumba, és add át
testvéreinknek ezt a két iratot. Az
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egyik a tétel, a másik egy bonyolultabb levezetés.
HÜPPIASZMerre menjek, uram?
PÜTHAGORASZÁt a babföldeken.
HÜPPIASZA babföldeken? Megszegjem a törvényt? A szabályt?
PÜTHAGORASZKivételesen felmentelek alóla.
HÜPPIASZÉs te, uram, te nem tartasz velem?
PÜTHAGORASZÉn hoztam a törvényt, Hüppiasz. Én nem tiporhatok
sem a bab szárán, sem a levelén.
I. HANGErre bujkál!
PÜTHAGORASZMost húzódj be jó
mélyen az odúba!
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KÜLONItt van!
PÜTHAGORASZÜdvözlégy, Külon!
Üdvözöllek, Kroton városa!
ALKMAION(hangja a másik térbl)
Az ember azért hal meg, mert
képtelen összekapcsolni a kezdetet a véggel.
Zene
GYEREKHANG…és neki tulajdonítjuk annak a végtelen tizedes törtnek a felfedezését, mely mégis
egy véges szakaszt fejez ki. Ez
az úgynevezett irracionális szám,
melynek taglalása azonban már
felsbb osztályba tartozik.

