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L é l e k ö n t é s
S zé c h e n y i I s t v á n Pa n t h e o n j a B é l a f i a s zá m á ra
Túlságosan sokat ettem? Vagy olyasvalamit, ami ne tesz jót az egészségemnek?
Túl sokat ittam?
Haszontalan dolgot mondtam vagy éppen valótlanságot?
Bajt szereztem valamiféle élőlénynek, netalán egy embernek is?
Tettem olyasmit, ami károkozó a testemnek?
Elmulasztottam valamit, ami szellemem fejlődéséhez szükséges vagy legalábbis
üdvös lett volna?
Gondolatban, érzésben vagy éppen cselekedeteimben érzéki voltam?
Elmulasztottam egy lehetőséget, amely adva volt nekem, hogy embertársaimmal
jót tegyek? Vagy akár csak azt, hogy az állatok létén könnyítsek?
Teljesen egészséges vagyok?
Tettem olyasvalamit, amit a Világ előtt, sőt még Anyám előtt is rejtegetnem kell
– vagy csupán szégyenkezve kellene megvallanom?
Elfecséreltem, elpazaroltam haszontalanul az időt?
Rendes, figyelmes, takarékos, rendszerető, hallgatag, diszkrét vagyok?
Vezetem-e naplómat és számviteli könyvemet, mint ahogy elhatároztam, és gondolok-e
mindarra, amit megígértem a szüleimnek!
Méh vagyok-e, amely otthonunkban lévő hozzátartozói javára gyűjtöget,
mézzel gazdagodva tér haza, vagy here, amely csak élvezetet keres?
Elfelejtettem, ha csak egy pillanatra is, hogy törekednem kell?
Elfeledkeztem arról, hogy mi az én utazásom fő célja?
Minden nap reggelén, öltözködés közben, figyelmes átérzéssel elolvasni
– és önnönmagának minden kérdésre őszinte választ adni.

„Ha idegeneknek írunk, akkor a lehető legszebben,
d e m a g u n k k ö z t s e m m i c ze re m o n i a”

Prológusok és epilógusok
Volt miért 2016-ban is a „legnagyobb magyar- 1830-ban: „Édes Berzsenyim! Nagyra tisztelt „Addig is a Mindenható áldásába ajánlom Önt, kat, akikhez sorait intézi. Közéleti pályája fora”, Széchenyi Istvánra figyelnünk: 225 éve Hazámfia és Honunk valódi Disze!” Széche- mélyen tisztelt otthonaival együtt…”
lyamán óriási akaraterővel próbált szenvedészületett, de gondolatai máig élnek és hatnak. nyi számára fényforrás Berzsenyi költészete,
„Boldogúl” – idéztem feljebb. Erről a szó- lyes kitörésein, haragján uralkodni, és ezeket
Nem nehéz megjósolni, hogy amíg magyar él a és Berzsenyi számára politikai eszménykép végződésről egy levél íratott 1828-ban a Fel- az érzéseit, csüggedéseit, kétségbeeséseit, önföldön, a neki adott kossuthi jelző felülmúlha- Széchenyi. A grófot vakon követné a lantos. ső-Magyarországi Minerva szerkesztőségé- maga kíméletlen ostorozásait naplójának laptatlan és örök marad. Levelei olvasásával sem A lezárás pedig: „Legyen arrúl meggyőződ- hez: „T. Redactio. Nagy részvéttel olvastam a jain öntötte ki –, a leveleiben azonban sokkal
lehet betelni. (Nagy adósság, hogy a levelek ve, édes Berzsenyim, nálamnál nagyobb tisz- T. Redactiónak… gondolatimra tett észrevéte- visszafogottabb, fegyelmezettebb. Mindig beteljes gyűjteménye máig kiadatlan!) Már az is telője nincs – és éljen addig is, míg meglátjuk leimet. […] Méltóztassék egyébiránt kegyesen tartja az illendőség szabályait.
elvarázsolja az embert, ahogy Széchenyi meg- egymást – a mit már igen-igen régen óhajtok – a bul-aimat és a bül-eimet, úgy mint egyéb
Titkárának, Tasner Antalnak írja 1835-ben:
szólítja azokat, akikhez sorait intézi. Nemkü- békében s boldogúl. Széchenyi.”
különösségeimet szűzen hagyni, mert én így „Barátom, mindenekelőtt Ön most oly szépen
lönben ahogy befejezi leveleit. A megszólításSoha nem találkoznak. Csak a levelek őr- jobbnak (tartom) s szebbnek látom. – Ha más ír (szép irással) leveleiben, hogy megszántam
ról és a befejezésről szándékoztam írni.
zik lelki és szellemi összetartozásuk emlékét. a bol-t és ből-t inkább kedveli, én azért egy Önt, s azért megengedem, sőt kívánom, »ne
A sors nem adta meg, hogy a két óriás megölel- cseppet se becsülöm kevésbbé, és mindazo- oly igen szépen és commodabb papiroson írjon,
„Édes Kazinczym!” – írja a költőnek 1829-ben. hesse egymást. A magány összetörte a remetét. kat tiszta szivembűl és lelkemnek legmélyebb hibák is lehetnek«. Ön annyira el van foglalva,
A gróf gazdag levelezésében kevés az ilyen
Egy harmadik költő viszont vendégeskedett forrásábúl szeretem, kik igazi hazafiságból és hogy majd igen is elsoványúl, a mit nem akarok.
kezdő mondat. És így fejezi be: „Isten áldja a gróf asztalánál: „Édes Barátom, Vörösmar- tiszta lélekből dolgoznak a haza előmenetelén. Also leserlich, aber ganz bequem. [Olvashatóan,
mennyei megelégedéssel magyar homlokát, ty!” – kapta a jelzőt 1833-ban a Szózat írója is. Vegye addig is a T. Redactio legmélyebb tisz- de teljesen könnyedén.] Ha idegeneknek írunk,
mely körül oly szép koszorukat látok fűzve. A befejezés: „Igaz tisztelője Széchenyi István.” teletemnek bebizonyítását, a ki vagyok A T. akkor lehető legszebben etc., de magunk közt
Tartson meg emlékezetében és barátságában
Cenkről jegyzi 1831-ben Kis János költő- Redactiónak alázatos szolgája…”
semmi czeremonia és idővesztegetés.” Íme,
nagyrabecsült Földim. Gróf Széchenyi István.” nek, a Magyar Tudományos Akadémia rendes
Már a fentiekből is láthatja a kedves olvasó, a levélírás ars poeticája a la Széchenyi.
A niklai remetét is hasonlóképpen köszönti tagjának: „Kedves Barátom Kis…” S a végén: hogy a gróf a tisztelet hangján szólítja meg azo- folytatása a III. oldalon

II.

Széchenyi első magyar nyelven írott levele
Wesselényi Miklósnak 1826. január 4-én, Pozsonyból
FORRÁS: A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
KÖNYVTÁRA
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III.

folytatás az I. oldalról

Barátját, Károlyi Györgyöt is bírálja 1835-ben, bőrbe kötött Napló-könyvem van; annak bel- gyelmes Urat, s ha megengedi, kérem, említse fogadni hazafiúi üdvözlésemet, s engem hoamiért Károlyi elfordulni látszik a híd ügyétől, sejét, noha még nincs sok ráirva, kérem, és lel- nevemet nagyméltóságú hitvesének, ki mara- nunk iránt szerzett érdemeinek igaz tisztelői s
de a hang nem bántó. […] „…emlékezz – írja –: kére kötöm, olvasatlanul égesse el, és senkinek, dok legmélyebb tisztelettel Kegyelmes Úrnak becsülői közé számlálni Széchenyi.” [Péczely
mily nemes érzések hoztak össze; mily gyen- akár ki lenne is, még feleségemet is ide értve, aláz[atos] szol[gája]”
Józsefhez, aki Epigrammák s apróságok című
ge, szerencsétlen hazánk; s mily diadalt éne- ne hagyja olvasni, mit legjobban eszközölhet,
művét küldte meg a grófnak 1832-ben.] „Áld1838. 09. 24. Pest. József nádornak.
kelnének ellenségeink…” Így fejeződik be a ha senkinek sem szólna, halálom után tüstént
jon Isten, és légy mint eddig valál Barátom,
„Cs. kir. Fenség! Fenséges Főherceg!
levél: „Szerencséltess néhány sorral, vagy in- eszközli azt.”
A híd ügyében Istennek hála ma valahára, Jóakaróm, hasonlólag mint Tied én vagyok.
kább jőjjünk össze, értekezzünk barátságoTíz évvel később, 1848. augusztus 23-án rö- amennyire csak lehetett, mindennel rendbe Széchenyi István.” [Felsőbüki Nagy Pál politisan. – Bizony nem lesz honunk kárára, ha ke- vid levélben Tasner Antal a megszólított:
jöttünk. […] Cs. kir. Fenséged lábaihoz borulva kushoz, országgyűlési követhez, 1847.]
zet fogunk.”
A kor stílusa a romantikus-szónokias-pá„Tek. Tasner Antal urnak. Széchenyi.
a legmélyebb tisztelet érzésével maradok a. kir.
Első gyermeke, Béla 1837. február 3-án szütoszos tiráda. Ennek látjuk Széchenyi levelei
Barátom, ha nékem valami bajom esne, te- Fenségednek legalázatosabb szolgája.”
letett. De már 1836. november 28-án a keresz- gye el tüstént minden Naplóimat még feleséRendkívül sokat mondó az alábbi levél, ezért olvastán is. Az érzelem uralmát tapasztaljuk
teléssel kapcsolatban levelet fogalmaz Juranics gem előtt is! A kulcsokat azon kis asztal fiókban teljes terjedelmében közlöm. A 19. század főúri az értelem mellett vagy ellenére. A világ színt,
Antalnak. Ekképp kezdi:
fogja ön találni, mely a lit de repos mellett áll. köreiben nem volt közömbös, hogy a gyermek dallamot, hangulatot kap. A különöst, a bizarrt,
milyen párt választ magának.
„Méltóságos Püspök, nékem különösen ke- Isten áldja Széchenyi.”
a meglepőt, a megfoghatatlant, az elképeszBáró Wesselényi Miklóshoz.
gyes Uram!
tőt, a váratlant, a csodásat, a nem hétköznapit
Széchenyinek az a kívánsága, hogy nap„Kedves Barátom!
Alázatos kérésem van. Az isteni gondviselés lói semmisüljenek meg, teljesen érthető volt.
keresik mindenütt. A nagy, a távoli, az elérheCrescence parancsából – (de a nélkül is meg tetlen lesz eszménnyé. Mindez hat a stílusra is.
még abban is érezteti velem legkisebb, de leg- De Tasner ismételt kéréseire a gróf végül belehűbb teremtésével kimondhatatlan kegyelmét, egyezett, hogy a naplók megmaradjanak, azzal fogtam volna cselekedni) – örömmel jelentem, Magyarországon éppúgy, mint másutt.
hogy nem sokára szeretett feleségemtűl, mint a feltétellel, hogy titkára mindent kitöröl, ami hogy: Caroline leányunkat Festetich Dénes feOplatka András jegyzi meg a Hitel kapcsán
hiszem egy egészséges és virgoncz kis gyerme- bárkit politikai vagy magánéletében kompro- leségül veszi. S úgy legyen! A fiú csinos, pén- a Széchenyiről írott könyvében [2005, Osiris]:
ket várni enged. Ez így lévén, Méltóságodhoz, mittálhatna. Így köszönhetjük Tasner Antal- zecskéje is van, s mi több ennél: lelke is szép és „A gróf stílusa még a barokk prózában gyökemint megyés Püspökömhöz és kegyes lelki nak a ma már mindenki által elismerten párat- művelt is, miszerint – mennyire emberi ese- rezett, a sok összetett mondat nagy figyelmet
ményekbe pillanthatni – azt hisszük, azt re- kívánt.” A szerző Gyulai Pál idézi: „…minden
Pásztoromhoz, azon esedezéssel járulok: Adna lan értékű naplók megmaradását.
engedelmet, hogy születendő gyermekem, ha
S aztán 1842-ből egy másik meghökkentő méljük: »Gyermekünk földi sorsa, földi uta, tisztelete mellett megállapította, hogy Szétán igen zivataros volna az idő, házamnál ré- levél, amit báró Wenckheim László mezőgaz- biztosítva van.« Kesertül menten éldegéljük is chenyi könyveiben a fényes szellem állanszesülhetne a keresztelés szentségében.” […]
dásznak, lótenyésztőnek címzett. Hajlandók ez okért a ránk szállott mennyei áldást; s mi- dó harcot folytat a mondatok nehézkességéA gróf már-már megalázkodik. És a záró- vagyunk azt hinni, hogy nagyjaink, a bálvá- dőn ezt tennénk, lehetetlen Wesselényi Mik- vel”. A levelekre is érvényes ez. Oplatkának
mondat: „Adja addig is, tisztelt Jóakaróm, ál- nyozott személyek nem szenvedtek érzékszer- lós barátunktól megfelejtkeznünk, kit – habár igaza van: [a gróf] „közlékenysége, melydását szegény fejemre, s Nagyságodat mélyen veik elöregedésétől… A végszavak: „Szeme- sokban nem is osztozunk véle – becsülni, sze- hez grafomán hajlam is társult, annak a férfibecsülő háznépemre, ki vagyok s kik vagyunk im annyira gyöngülnek, hogy nem veended retni soha meg nem szüntünk.
nak belső, izgatott türelmetlenségét tükrözÉlj boldogúl, emlékezz meg néha rólunk, s te, aki úgy érezte: másoknál jobban tudja, mi
Méltóságodnak leghűbb bárányai gróf Széche- rossz néven, ha nem saját kezemmel irom e sonyi István s övéi. Pest…”
a teendő…”
rokat, ki vagyok stb. Széchenyi István m[maga] tartsad meg családunkat szíves hajlamidban!
Széchenyi István. Pest, április 4-ik, 1842.”
A Naplóban február 4-i keltezéssel – egy k[ezével]” Megmosolyogtató a levél végén az m.
Még egy levélrészletet mellékelek ide, amit
Néhány egyéb kezdő levélsor: „Érde- 1859. szeptember 26-án Franciska nővérénappal a szülés után – ez áll: „12 óra tájban Béla k., hiszen bevallja, hogy nem ő írja a sorokat…
keresztelője. Éppen esküvőnk évfordulóján! –” Nyilván ezzel akarja érzékelteti, hogy ő áll a mes Hazámfia!” [Udvardy Cserna János hi- nek, gróf Batthyány Miklósnénak fogalmazott
tes földmérőhöz, 1832.] „Igen tisztelt Hazám- Döblingben:
Valószínű tehát, hogy a püspök hozzájárult ah- mondatok mögött.
hoz, hogy Bélát a lakáson kereszteljék meg.
„Kedves, drága jó nővérem, angyali jó
Kérni sokféleképpen lehet, de úgy, ahogy a fia!” [Bölöni Farkas Sándor utazóhoz és íróhoz,
A Sándor Móric grófhoz küldött 1835-ből „legnagyobb magyar” egy 1837-es levelében te- 1834.] „Barátom! A magyar theatrum még Crescence-omhoz írott leveled nagyon megszármazó levél utolsó sora is mély bókolás:
szi, ma is kiváltja az elismerésünket. Abban a 21. bolondokházába visz…” [Tasner Antalhoz, örvendeztetett, de egyúttal a legernyesztőbb
„Szeretetre méltó nődnek lába elé borulva, században, amely egyre kevésbé ismeri a tisz- 1835.] Egy teljes levél: „Ne vegye tisztelt Ba- mélabúval is töltött el. – Egykor és most! – Ó,
rátom rossz néven, hogy sokszínű munkáim gondolni sem tudok anélkül rá – hogy össze ne
vagyok őszinte nagyrabecsülésssel leghívebb telet, az illem, a tekintély fogalmát!
közt, eddigelé nem küldém meg az elvesztett roskadnék…” És a befejezés: „Félbe kell szakíbarátod és szolgád…”
A megszólított Mailáth György országbíró:
»Franz Pesgőt«. De itt küldöm s kérem fogad- tanom – könnyek gyűlnek szemembe – fejemet
Drámai, amit 1838. április 9-én Cenkről ne„Kegyelmes Uram!
velőjének papírra vet:
Engedelemért esedezem, de ismét alkal- ja szívességgel. Sietve de valódi tisztelettel.” szédelegni érzem – – ha a jelenre és a valaha
„Tisztelt barátom Lunkányi János!
matlankodnom kell. E sorok célja az: Ke- [Toldy Ferenc irodalomtörténészhez, az MTA voltra gondolok. –
Miután, ha nem csalatkozom, végórám na- gyelmes úrtól kérni, engedné meg, hogy bá- titkárához, 1836.] „Méltóságos Báró úr! Igen
Gyöngéd szeretettel, szerencsétlen fivéred
gyon közelit, ugy mint fejembe jön s szabadabb ró Puthon János, az ismert Schulter-ház feje, tisztelt barátom! Pest e percben úgyszólván
Stephan”
óráim engedik, itt némieket feljegyzek, ké- Excellentiádnak magát bemutathatná. […] De el van pusztulva!…” [Az árvízről. Báró Georg
Széchenyi 1860-ban lett öngyilkos, Francisrem Önt, pontosan teljesitené […] Végakaratom ő ez alkalommal nem maga ügyében, hanem Sina bankárnak, 1838.]
ka 1861-ben hagyta itt az árnyékvilágot.
Egyéb befejező sorok: „S most engedje leveTasner kezeiben van.” […] Az utolsó mondat: a gőzhajók »honosítása« tárgyában fáradoz…”
„Az ide hozott holmiaim között, egy bagaria Az elköszönő mondat: „Isten tartsa édes Ke- lemet egy kéréssel zárnom bé, méltóztasson el- KŐ ANDRÁS

M i k s zá t h Ká l m á n: M a gy a ro rs zá g l o va g vá ra i (2 3.)
Selmecvára
Az 1889-ben írt gyűjtemény 1926-os Révai-kiadása alapján

A mulatságos emlékű II. Ulászló királynak
a kincstáráról tudvalévő dolog, hogy mindig üres volt. És nem is csoda; de csoda aztán, hogy a kincstárnokai mégis többnyire
meggazdagodtak. Hogy történhetett ez, nem
fejtegetem.
De hogy így kellett lennie, bizonyítja Roesel
Rázmán esete is, aki az akkori kornak valóságos Rothschildje volt. Pedig egyszerű selmeci
polgár vala s igen lelkiismeretes kincstári
igazgató. Róla beszélték azt, hogyha egymás
mellé rakná egy vonalban az aranyait, Budáig érne a pompás sárga szalag…
Roesel Rázmán 1520-ban meghalt s egy derék fia maradt, meg egy csodaszép leánya,
Roesel Borbála. A végrendeletben két gyermekére hagyta vagyonát, azonban Lőrinc, a fiú,
nemsokára szintén meghalt és a töméntelen
kincs mind a szép és kényes Borbáláé lett.
Sereglettek is a Roasel-házba kérők mindenünnen. A nagy örökségnek híre ment sebesen szerte az országban. Jöttek az elszegényedett lovagok szerencsét próbálni, hogy
hátha megtetszenének a leánynak, sőt egyegy kincsvágyó főúr is akadt köztük.
De Borbálát elkapatta a nagy vetélkedés
meg a roppant vagyona; elhatározta, nem
megy férjhez máshoz, csak királyi herceghez.

És ebben volt is valami okosság. A szegény
királyi familiának valóban jól esett volna akkoriban, ha valamelyik tagja gazdag feleséget
hoz a házhoz. No de azon is múlt, hogy nem is
igen volt fölösleges herceg.
Borbála azonban (nehogy azt higyje valaki)
nem élt ám ezalatt apáca-életet, hanem kárhozatos rossz útra tévelyedett. Selmeci háza
a tivornyák bűnös fészke lett. Úgy, hogy becsületes polgárok keresztet vetettek magukra, mikor az utcán megpillantották az angyal
alakjában járó ördögöt, sőt még akkor is, ha a
háza mellett elmentek.
Történt, hogy ezekben az időkben a nemes
városi magisztrátus akasztófát állíttatott éppen szemben a Roesel leányasszony házával.
Az akasztófa pedig akkor még nagyon is
nélkülözhetetlen közigazgatási eszköz volt; –
annyi volt az akasztani való, hogy, mint valami fontos hivatal, az akasztófa alig jutott néha-néha üresedésbe.
Roesel Borbála, mikor kitekintett az ablakon,
gyakran összerázkódott ijedtében, látván, amint
lógázza a vihar az akasztott ember tetemét…
Ráírt a városra, hogy vigyék el az ablakai
elől az akasztófát.
A magisztrátus visszaírta, hogy ő ott akasztat, ahol neki tetszik.

- Már pedig az az akasztófa nem ott lesz –
erősködött Borbála.
- De bizony azért is ott lesz – üzengette
Buriusz János bíró uram.
S amit a szép kisasszony föltett az elkeseredett versengésben, végre is hajtotta ravaszsággal; egy ideig nem bolygatta a dolgot, aztán ajánlatot nyújtott a városhoz, hogy ő várat
akarna építeni, mely Selmecnek nehéz háborodott időkben menhelye lehet majd, hát engedje meg neki a magisztrátus; ő csak annyit
köt ki, hogy oda építhesse, ahova akarja. Persze, hogy nagy örömmel engedték meg (az ördögtől is el kell fogadni a jót, – mondogatták
a tanácsbéliek) és Borbála felépítette a várat
oda, ahol az akasztófa állt.
De mikor készen volt az egész, mind a
négy szöglettornyával, hatalmas külső falaival, Buriusz János uram nem élt már, az akaratos, szilaj Borbála kiment akkor a temetőbe
udvarlóival és megrúgta Buriusz sírját a sárga
cipellőjével.
- Hallja-e kegyelmed, Buriusz János uram.
Az én váram áll az akasztófa helyén!
***
Így épült fel a selmeci vár. Roesel Borbála
szegényen, majdnem koldusként, megvetetten halt meg 1575 szeptember 15-én.

A selmeci várnak soha sem volt valami különös hadi jelentősége.
Mert a körülfekvő várak: Csábrág, Kékkő, Zólyom, Bozók, mind a bányavárosok
védelmére voltak szervezve. A bányavárosok kincseit védték, hogy oda ne juthasson az
ellenség.
De ha egyszer Selmecre bejut, hát akkor mit
védjen már a selmeci vár?
Rákóczi hadjárata alatt a selmeci vár is
kuruckézbe jutott. S itt folytatták aztán a
béketárgyalásokat.
Legutoljára barátok lakták.
Most pedig lakatlan, de vidámabb, mint
akár Roesel Borbála idején; pajkos diákgyerekek labdáznak az udvarában.
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Ut ó p i a é s e r e t n e k s é g
A földi bíró elvégezte dolgát:
Halálítélet, rajta a pecsét,
Hadd lássa város és hadd hallja ország,
Hogy úr az úr és vesszen a cseléd!
Isten kegyelméből országolónak
Szeszélye törvény és önkénye szent,
És aki nem hajt térdet, arra holnap
Pallost emelnek és aztán mehet!
De hova megy? Morus Tamás szelíden
Csak mosolyog. Ő tudja már, hova!
Hisz régen áll és vár az ő hona!
A messze ország, hol diadalívben
A Gondolat ragyog és nincs hija
A boldogságnak: vár Utópia!
Juhász Gyula: Morus Tamás (1921)

Aligha lehettek sokan Németalföldön vagy
akár Angliában, akik előre látták 1516 decemberében, amikor a Brüsszelhez közeli Löwen
(Leuven) ma is működő egyetemének nyomdája jóvoltából megjelent egy „valódi aranykönyvecske” a legjobb államformáról és az újonnan fölfedezett Utópia, azaz Sehol nevezetű
szigetről, hogy az utópia mint fogalom és eszme elképesztő – részben mulatságos, részben
szörnyűséges – karriert fut be az újkori Európa ideológia- és politikatörténetében. A latin
nyelven írt könyv, a De Optimo Reipublicae
Statu deque Nova Insula Utopia szerzője a
magyarul Morus Tamásként emlegetett Sir
Thomas More angol humanista jogász, író és
politikus, a könyv írásakor London város főbírája és VIII. Henrik király flandriai követe volt.
Habár elszórtan addig is léteztek az eszményi államról szóló alkotások, mégis az utópisztikus gondolkodásmód megjelenését Morus
munkájától számíthatjuk, olyannyira, hogy
ettől kapta az egész ideális (vagy optimális)
társadalomról való gondolkodásmód, valamint az ezt a paradigmát képviselő és megjelenítő irodalmi, illetve politikatudományi műfaj
az összefoglaló elnevezését. Az Utópia cím két
görög szó: a nem (ou) és a hely (toposz) párosítása: nem-hely, vagyis olyan hely, amelyet valóságosként képzelünk el, mutatunk be, holott
nem létezik. Másrészt a kifejezés utal – az antik görög eunomia = jó rend analógiájára – az
eutopia = jó hely szóra, vagyis az angol idealista
gondolkodó egy olyan államot mutat be fölöttébb részletesen és érzékletesen, amely jó hely,
de sehol nem található.
Ezt a paradoxont Morus úgy próbálja feloldani, hogy egy portugál világutazó kalandor,
bizonyos „Csupatűz” (más fordításban „Lángoló Fecsegő”) Rafael – akivel állítólag a flandriai Antwerpenben ismerkedett össze – szájába
adja Utópia szigetének és államának bemutatását, ő csak úgymond elismétli és leírja a tőle

Morus Tamás, az idealista író tragédiája,
„készen kapott anyagot”. Ezzel szándékosan tá- nek. Tíz syphograntus és családja élén állt régen
vol tartja magát a fiktív elbeszélőtől, sőt köny- a traniborus, vagyis közevő, most nemzetség- hogy Utópia szigetének államából, társadalve tárgyától is, amikor elárulja, nem tudta meg fő a neve. A syphograntusok, összesen két- mából, törvényeiből, szokásaiból, erkölcseiből
Rafaeltől, hogy az Újvilágnak melyik részén, százan választják a fejedelmet a nép által jelölt Thomas More, a realista politikus Anglia szigemelyik tengerben is fekszik Sehol szigete. Így négy férfi közül. A fejedelem hivatala egész éle- tén semmit nem tudott megvalósítani. Pedig
senki nem tud elmenni oda, hogy ellenőrizze, tén keresztül tart, ha nem kerül gyanúba, hogy karrierje magasra ívelt: évekig London egyik
valóban létezik-e, és hogy valóban olyan töké- zsarnokságra tör. A traniborusokat évenként legbefolyásosabb polgára, főbírája, majd az abletes állam-e, amilyennek a könyv leírja. Ezt az választják, ők minden harmadik nap össze- szolutista uralkodó, VIII. Henrik egyik legfőbb
óvatos távolságtartást műve végén megerősíti, gyűlnek a fejedelemnél, akivel államügyekről tanácsosa, 1529 és 1532 között lordkancellárja
mondván, a Sehol szigetiek sok szokása és tör- tanácskoznak, és a magánosok viszályait elin- volt. De mint ötszáz éve megjelent főművében
vénye teljes képtelenségnek látszik: főként az, tézik. A szenátusba mindig két syphograntust mintegy előrelátó önvédelemből írta – „arra
hogy életüket és közös ellátásukat a pénzforga- hívnak meg. Közügyről tanácskozni a szenátu- törekedj, hogy amennyire tőled függ, minden
lom kizárásával szervezték meg.
son vagy a népgyűlésen kívül főbenjáró vétség, rendben történjék, és amit nem tudsz jóra forMilyen is ez az ismeretlen helyen található, nehogy a fejedelem és a traniborusok esetleg dítani, legalább kevés legyen rossz” –, nemigen
tudott hatni az egyszerre szenvedélyes, szeszéazaz Sehol sziget és állama, társadalma, amely megváltoztathassák az állam alkotmányát.
A syphograntusok legfőbb foglalkozása ar- lyes és gátlástalan királyra, s az Utópiában álcsak a Morus Tamás által kitalált személy fantasztikus elbeszélésében létezik? Egy majd- ra ügyelni, hogy senki ne maradjon tétlen, ha- tala leírtak és tanácsoltak közül államférfiként
nem kétszáz oldalas könyvet lehetetlen néhány nem mindenki serényen dolgozzon. Sehol szi- semmilyen jelentős intézkedés nem fűződik a
mondatban összefoglalni, ezért csak a legfőbb getén mindenkinek dolgoznia kell, naponta nevéhez. A Sehol szigeti vallásszabadság és valhat órát, az alvás nyolc órát foglal le. A mun- lási türelem eszméjét sem tudta a saját példájájellemzők következnek, valóban vázlatosan.
Sehol szigete olyan szabályos, mintha kör- ka, étkezés és alvás közti órákat többnyire a tu- val igazolni. Bár azt írta, hogy „senkit vallása
zővel vonták volna meg ötszázezer lépésnyi dománynak vagy saját mesterségüknek szen- miatt bántani nem szabad”, és Sehol király törkerülettel. A szigetnek ötvennégy városa van, telik. Egyetlen mesterség közös a Sehol szigeti vénye szerint „mindenki azt a vallást kövese,
nyelvük, szokásaik, intézményeik, törvényeik férfiaknál és nőknél: a földművelés. Emellett amelyiket akarja”, a római katolikus egyházegyformák, tervrajzuk és külső képük is szinte mindenki tanul egy külön mesterséget is, ezek: hoz és a pápához hű Morus igencsak türelmetteljesen azonos. A földek úgy vannak szétoszt- gyapjú- vagy vászonszövés, kőművesség, kéz- lenül és ádázul hadakozott Lutherrel és angliai
va a városok között, hogy sehol sincs kevesebb művesség, kovács- és ácsmunka. Más, szám- követőivel, akiket eretneknek tartott. Az erettizenkétezer lépésnél. Vidéken mindenfelé ta- ba vehető iparuk nemigen van, mert a ruháza- nekekről azt írta, hogy „csak a tűzre lesznek
nyák vannak szétszórva, gazdasági eszközök- tot minden család maga készíti el, de formája az jók, előbb itt, aztán a pokolban”, s rövid kankel fölszerelve: itt laknak a polgárok, akik föl- egész szigeten ugyanaz. Sehol szigetén a tudó- cellársága alatt három protestáns férfit is megváltva költöznek ki. Egy tanyában sem lakik sok és a vezetők – alig ötszáz személy – kivé- égettek eretnekként Londonban.
Az értelmiségi idealizmus, a politikai realiznegyven embernél kevesebb, az élen áll a ko- telével mindenki dolgozik a hatóságok irányímoly, érett családapa és családanya. Minden tásával, szigorúan szabályozottan, s minden mus és a vallási konzervativizmus háromszöháromszáz famíliának egy nemzetségfője van. család a város közepén levő piacra hordja össze gében a középutat nem találó Morust is utolérte
Minden famíliából húszan évente visszaköl- terményeit, készítményeit, melyeket csűrök- a végzete. Miután nem volt hajlandó elismerni
töznek a városba: azok, akik már két évet falun be osztanak szét. Ide fordul bármelyik család- a VIII. Henrik által létrehozott önálló anglikán
töltöttek, s helyükbe újak jönnek a városból. fő mindazért, amire neki és övéinek szüksége egyház fejének az uralkodót, és nem tette le az
A vidéki polgárok a földeken dolgoznak, állatot van, és azt megkapja minden fizetség vagy el- esküt az örökösödési törvényre, amely szerint
Isten ellen való, tehát semmis Henrik és Aratenyésztenek, fát gyűjtenek, és szárazon vagy lenszolgáltatás nélkül.
„Miért is tagadnának meg tőle bármit, mikor góniai Katalin házassága, viszont Istennek tetvízen a városba hordják mindezt. Kevés lovat
tenyésztenek, minden földművelő és vontató minden bőségben van, attól pedig nem kell tar- sző Henrik és Boleyn Anna frigye, Morus inmunkát ökrökkel végeznek. A gabona-, gyü- tani, hogy valaki többet igényel a szükségesnél? kább vállalta a felségárulás vádját, semhogy
mölcs- és állatfölösleget a szomszédoknak jut- Hogyan is gondolhatnák, hogy valaki felesleget szembeforduljon katolikus hitével és egyházátatják. Ami házi fölszerelésre szükségük van, akar gyűjteni, ha biztos lehet benne, hogy soha val. Miután VIII. Henrik kívánságára a bíróság
és falun nem állítható elő, azt mind a várostól semmiben hiányt nem fog szenvedni?” – kérdi fő- és jószágvesztésre ítélte, a volt lordkancelkérik, és a városi hatóságoktól minden csere- naivan Csupatűz Rafael, s ez a naiv illúzió év- lár 1535. július 6-án Isten hű szolgájaként lépett
bere vagy üzérkedés nélkül megkapják, midőn századokra kijelölte a gondolkozás – vagy in- a vérpadra. Vértanúsága négyszázadik évforminden hónapban egyszer, többnyire ünnep- kább álmodozás – irányát az utópista szocia- dulóján XI. Piusz pápa szentté avatta, Szent II.
listák és a marxista kommunisták számára. János Pál pápa pedig 2000-ben a politikusok és
napon, ott összejönnek.
Minden várost magas és széles fal vesz kö- Sehol szigetén – éppúgy, mint a későbbi kom- ügyvédek védőszentjének nyilvánította Morus
rül sok toronnyal és bástyával. Az utcák sza- munista utópiákban – nincs magántulajdon, Tamást, akinek alakját Fred Zinnemann A man
bályosak, a házak is, amelyeknek két kapujuk nincs pénz sem, mindenki képességei szerint for all seasons (Egy ember az örökkévalóságvan: az egyik az utcára, a másik a kertre nyílik, dolgozik, és mindenki szükségletei szerint ré- nak) című, ötven éve készült Oscar-díjas filmahol szőlőt, gyümölcsöt termesztenek, szé- szesül a közösen megtermelt javakból, „és mi- je a széles nyilvánosság előtt is halhatatlanná
pen ápolják a füvet és virágokat. Semmi sem vel itt senkinek sincs semmije, ezért mindenki tette. A valóban remek műben azonban egy szó
magántulajdon, mert még a házakat is cseré- gazdag”. Utópián megvalósult a teljes egyenlő- sem esik az Utópia című könyvről, amely kienlik minden tíz évben, sorshúzás útján. Minden ség és igazságosság, ahol a többi bűnnel együtt gedte a kommunizmus – a legfőbb eretnekség –
harminc család évenként egy hivatalnokot vá- „a pénzvágyat, a becsvágyat és a pártoskodást szellemét a palackból.
laszt magának, akit régen syphograntusnak, gyökerestül kiirtották, így nem fenyeget többé
FAGGYAS SÁNDOR
azaz nagyivónak, újabban törzsfőnek nevez- a belső viszály veszedelme…”
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