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A !lözépkorj in/lzményele bom/áJa, 4% Ivezredes lársaJalmi
Il gazJaJági k"elek szélhullása n,011UJn már MAg,arországo"
js megjelenI" flálság. A szó igazi érleimében flell Európa
Ile/eli lIégJn, ill is feJ/obbanlak már " pa'anJháborúk borzalmai. EbredésI, fej/ödésl azonban ill sem je/enlelle!·: rideg
lörllén1hozás igyekszik rögzíleni a középko,I, ami a flálságnal.
hangját IJgyan elfojtotta, de a bajt &sak elmé/y/letle I " !lét
élIVel IItóbb trónralépó gyermekkirállyal, majtl eg, szenél,es,
fe/e/öllen gyermekkirálynnal az é/en, a Mitg",r Birodalom tovább lántorog Mohát's, a középko,i magyar Archiregnllm s/rja
fe/é.
1j16-ban, Lajos magyar királ, trónralépéséne" éllébe'l
Európa ellenkező IIégén, a nyuga/in, a humanisla angol iig}·
fila, MorIIs Tamás megírja az U lOp i ti I.
A fejetjen bllaai lIáfJarban a pénz és é/vfzetel harácsoló
renaissance-jelenségeA., a főszerep/ök, éplÍgy jálsJZáll " szépIe/kel, minI hllmanista tiszllliselóik, ludós aiplomaJáik, lIállari
papjaik s mina áhílatlal figyelnek fel Európa enhe. le/kiismerelére: Rotterdami E,aJmusra, ki könYlIeivel, lelle/eilleJ - kora
rolonszenllesebb Voltaire-je gyanánt - egységbe SZÖlII mind·
nyájulult. A lj-16. száz4lJjorallló évtizedeibe'l ó fo,mlllázu
még a kálYlÍba iliI011 !lor eszmén,eil. lzig-IIérig hllmanista ,. tm·
berség lölli eJ, humanitás: a nemes érlelem szerint érletl ember
iránti tisztelet és megbecsiiléJ, az emberi élet, az emberi szel.
lem áhila/os értékelése. Ebből a magaJIaIból bírálja a középkor
egyoldal4 és gyakran tsak 'Vak megs%ol:áson és IlIdalJanságon
alapllló IheoJógiai flilágJZem/életél, máJ,éJZt megállj-' !liált "
t~/J%eI8s hllmanizmllsba öltözöt renaiJsan(e-pogányság 1,11 él
KriJ%JlIs EtJangéliumáJ mlltaJja be: az emberségnek, az erkölcsös
humanitásna!l ilteni lan/tásál.

4
Brasmus fel; teiintenek, Erasmus elé zarándokolnak mind
sullem emberei 11l4gyar földtól ~ngliáiX' keleIt ől nJug~ig:
isko14mesterek, főpapok, tudóSDi, Irók, fejedelmek. Minde'l
sum fig,-J A J-óbor profesJZor, A németalföldi ex-szerzetes
Diir,,-metszetle, H olbein-meg/estettl, áJszellemiilt arcára, hegyes o"'a, kön1"et, levelet író finom kezére. A magyar humanistáR nítJeJen hallják lóle a míítJelt Európa keresztényi szoJidaritásán4k - fJaJóságban nem létez8 - eszményképét $ a
nem-keresztényi lj barbár török elleni egYJégéI,· Németország
ti hilújltás elöfulárát akarja láJni benne és az EvangeliIIm gö.
,ög szövegkiadáJában; kiadvánJili, bölcselkedései, tan~n'j1Jei
termékeny!löen hatnak minden ország sze/lemére. Angliában
legnagyobb haJása: MorIIs Tamás megihletése.
Morus (eredeti ne1lén More) Utopia c. munkája a közép.
J:()f' hullámsírbA meriJlő hajójáról segél,kiáltás " renaissance
f,liharába. Men/ésre hlIJja az emberi éJ%I, az emberi lelkel. A
közép· és tijkM haJárának Jegnagyobb angol szelleme te!intéJyes jogmember, bíró fiA ,,01,. Elsó iskolái IIlán alancellá"
MMlon János b/boros IIdvarábAn apródkodik. "Akárki meg·
láss", ebból AZ aJz/ainál felszolgáló fiúból nagysze,1i nnber
leJ%!" - monáogalta róla IIra, a bíboros. Oxfordba kildi lanulmányokra. Olt a középkori, lelleellen skolaszJikába fuló oklaIást már Ilá/ia hUfIlIlnizmllsátJal cserélik fel a déli lájakat járt
lj professzorok, akikhez 4% itj4 MorIIs egész éleIre szóló ba·
,átsággal cSaJlakozik. Bár apja kívánságára a jogtuaományra
II, ál, nagy buzgalommal sajáJ/lja el a laJin, görög, törléIleimi,
böle-seleti, maJhemaJikai és csillagásZ41i ismeretekel. Hamarosan
iigYIJédi, bIrói Upesítésl nyer, pompáJan ""sel /aJinul, " Cam.
briáge·ben görögöt tanító, nálánál tíz éfJIJel idősebb Rotlerdami
BraJmuss%A1 bensőséges kapcsolaJot köt, London legl.eresettebl
iig1"éájéflé emelkedik, miközben ledér hUmAnislákkal társalog
és lestén .fz8rövet "isel"e, theológiai tanulmányokba, lelkigyakorlalokba mélyed és nagy közönség elólt templomi prédil.J(iólal larl.
Holbein - akiI 6 flitt Angliába - örökítette meK szá·
munk,.a SZAbálytalan "onáJait, előreugró állát, él~nk, niirke sze.
mIt, keskenyajkát, tSapzotl barna haját. IJltözele hanyag. ~r·
tán jölényes értelem, tréfás ked~11 s egyben lemondó J%omo·

il
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,lÍság; eJJe/unondó jeJJemllonáJail lörhetellen albtt,aJe'ÓfJel és
bölcseséggel kovd&solja férfias egységgé.
HunonhaJ élles korában II pa,lamentbe vál4Sztják s ,,12
tsupaJZképlí fialalember" bájo, fellépése hilÍsítja meg VII.
Henrik ki,ály %Jllrnok sarcolási kísérlelét. Az uralkodó bOJznúja apját é,i utól, bebörtönzi, megbírJágolja; " fiú pedig
Páris, LONvain egyetemeil JáJogalva J II humanizmus terjedését
tanulmányozva, kiil/öldi utaZtÍssa/ ityekszik feledtetni elsö /Jolitikai fellépését.
Miután évekig lakott a kt6thaMzi szerzetesek szomszédságában, készen ",rd, hogy szigorú ,endjükbe lépjen: tUzkéla
gyakorlatait harmóniklIS ház4sságglll (seréli fel. lial év tÚaJt
négy gJ'ermek "pja lesz s mikor özvegységre jut, félesvendö
mNlva tíjra nősiii.
AngolII! is ir: verset, prÓz41. Tiszta nyelven, "ntikizáló
formában ő válik a modern angol próza eljö mlífJelójéllé. D,·
riis háu hosszú időre Erasmlls otthowflá lesz, ilt szülelik meg
az En(omillm Moriae, melyet .A b a I g a s á g ' i c s é , , t e
,Imen ismerünk, aszójátékos elnefJezés azonban .A .Ilf o r II s •
s á g ti i (S é r e I é I is jelenthetné, hiszell Era.unus és MorIIs
pompásan értetlék egymáJl és Erasmus ml'fJében is MorNs gúnyos-bö/cs szelleme csilJog, miképpen Morus Utopiája IItóbb
fá,háza lelt Erasmus Királytükre és más megnyilvánulás. nemléletének.
MorIIs nIlgykeresetíí ügYfJéti lelt, Je társadalm; életet nem
élI: szomszédok, humanisták fordlllnak meg a.t%lalánál, egysze.
rjJen él, jÖfJeáelmél jOlékollyságra fordítja, Ilggokházál is lar'
fenn J otthonát nem Londonban, a nagyvárosban, hanem kör.
nyékén Illapítja meg, falun, onnan jár be hivalalos elfoglaltsá.
gár". Szép kÖIlY"tára fJan, saját kápolnája, mlifJell kertje és
gyermekei JZámára áJlaJgyüjteménye. PáfJatoll virgáccsal neveli,
tanllja "próságait, hancúrozik tlelük; lányai ;s jeles hllmanisfákká válnak s " nagy család szerelettel mdfaa együtI méX aJ:kor is, amikor mát unokákkal gyarapodik.
Ebból a hölcs, Jerüs éleIból vonZZ4 magához MoruJl 4%
új király, a tehetséges, Je magatelt %Jarnok VIII. Henrik. A
london; bö/(s iigyvéd védi fiiggetlellségét, Je nem térhet ki
Jiplomári4í megbíZ4Jások eló/, melyek szabad pályáján annp,4

6
kiosllják, hogy lIégi/ is ké/Il'e/en 1Hi1l4rÍ dlUsI fJáJlaJn;, fizelésl ,IJogadni. Era.rmlls
lávolból, fejét (sóválva Jzemléli,
minI emelkedik ba,áJja egyik méltóJágból " másikba, minI lá.
·floloaik el az igazságban lia/6 elmélyedés csendes gyön,örlis;gélóJ, hog, lIégil 1'29-1'32 közl kancellárkénll:araéJen járjon kél
szakadék közölt: az egyik JelkiiJmerele, flallásos meggyőződés,
és Iheológiai ludáJd, - " máJik Boleyn Ann4 kiSASszon, minJenhaJó kivánsága, aRi " király lörvény,s felesége JuJr lenni,
noha a királynak lIan felesége, akilől " pápa nem lIálaJzlja el.
Kance/Járok buk1l4k bele ,bbe az iigybe, MorIIs is, alli le/kiismerelére és ludására haj/gal. Svéaorsz4gol ekkoriban szakanJja
el R6mJJóJr hog, forradalom.emelle lij királya, Wasa GlISZIlÍII, dZ egyházi lIagyollra vágyik. AngliábalI szinlén profán ole
",Jményezte ligyanezt: HenriJ: királ, elválik ls MirA nősül "
pápa ,llenére. Törvényt ho%4l, mely sz,rinl Anglia elszakad 4
ró11l4Í egyháztól és kifályáJ ismeri el az egyház fejének. Nem
,égen Henrik tn4ga is 10lJaJ fogolI Üllher eJJen, 11I4jd Mor/IS
segilJég;vel fol,lalla elJene lIalÓ hartáJ• Mióla Morus flissza.
flonllll " tn4gánélelbe, minJen idejél flallásos lIitairaJok'a fordílolla• .If királ, J,lkiismere/él 14eJlelt megllyuglaJni azzal, hog,
noh" fliJág; ember floit, Morusl is felszólítOllák, legyen eskil
ta Mj ,endre. A Themze vizén, saját tsónakán, evezősJegén,ei
köZl hagyj" el ollho1kJJ MorIIs és lelkében piJlanaJr4 feJmeril
A kényelmes engedmény lehetősége. "D, szerencsére KyÓ%um
"",g4mon", - írja IIlóbb és a királyi bizJosna/l I4~Ó feJelel.'
1lIl. K}kiildik " lerenlböJ sétálni, hogy gondolja meg lj Jolgot,
hiszen" politikd nem Morlls fejél, hanem linlető tSilllakozáJáJ
kJvánj4. Li palola IIJvarán papok és máJ egyháziaJl ny;;zsögnek,
lIkik már leleIték 4z eskiil és ordílozvd l.Jvánják, hog1 az exllanteJlár se l'gyen ki/önb ndluknál. Morlls mosol,oglla figyeli
m~g ,iko, is megnyilvánuló kis ~yarlóságaikal azlán már
fegyverek közlIIonIlJ a börlönbe. Mint ,ze, esvenJóvel azelóll
BoethillJ, ó is fligaszlaJó böJtseieli mllnkál szerez börlönében
J ,ena;;lellenil fogadja a l.iilön e télra összeállílolt I1bí,óság"
Illletét: Milllán nem um"i,l 4 törvényt, hog1 il lli,áJ1 az
.g,hltz f,je: felséghllló ls haJáII érdemli • •• Minlh4 Ulopiá.
jJná gMnyos megjegyzése Mj példára tlondtJeoznék: emb"i törlIények állapllják meg, hon mennyiben érvénles 4% inm; •••
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lenne, ha elllágnMl, szaRJJúun sos_ floJI felségMulór' mormolta humortirká utolsó f~llobbanásával, amillor hosszlÍ
SZAkáJJáJ óvaJosan félrehajtotta a hóhér tönkjéröJ, m~l,~n fejél
.v~tlék London hldján4 sokadalma ~/ötl.
Fi.rher pispök és a Morlls-kedtleJte karthtJliz; s%erzet~sek
vájlalták csa14 lIele együtt a martiriumol, elnY"lIe llorlársailt .I
~% IItóidök liszteletél és az egyházi kanonizációl.

•
H IIszonöt étlvel MJiyás királyuIlk halá/4, hMS%onh'om hJ.
f el Amerika fölfedezése, kél évtlel DÓV4 GyörKY felk~/ls'
IItán és tizenegy éflflel4 mohácsi flés% elött fog b~/e az Ulopi4
írásába MfWUS Tamás, a kell~ll~niil kiilföldi köflelségben járó
londoni igyvéd, akiI az egyház tn4jdm boldoggá IIf1a1 - és'
eg1 éti mIlItla befejezi, kiadja és flilághírre lesz szerI. A bölcs~leli tudományok s az irodalom történetébe egyaránt beírja
ne"ét ezzel a dialógussal, melyhn foghaJóI Platon óla n~m
írltlk. Nem száraz filozófiai mli, inkább Illan'; jellegli irodalmi
aJllotáJ. Az emberiség legég~több létkérdéseivel foglalkozill, Je
mi~végig saját egyéniségéne. problémái közöl'. Vitázik ön·
magával: .f%4baJ-e okos embernek Mdflari sz()1gáJalDl fiá/la/nia:
közben pálcát lö, az maJom és a poiilikJI s%enny~sé gei, blel.
fMtlmségei fölötl. A I4pa.tzJall jogász elmondj4, hogy II mer~"
binletötörvén1, mely S%ámldkln blJn(selekménY'" kiseb",.,I14gyobbr" egy"'ánl, enyhító, slÍl,osbltó körilménlek mérkg,· léJe né/kij sZ/lbja ki 4 halálI: a lolflajból gyilkosl csinál,' IIIdós Iheológus lélér, II Bibliál J/lítja a törvényes gyilkolárJal
Jzembe, - másrénl elsókénl lIilág/tj4 meg II blJn(selehnén1~i
lár.radalmi és gazdasági, fla1aminl neflelési okait. Időben mil,~n
lávol és nellemben milyen közel flan Morusho% Deák Ferenc
1843.-i biintetötörtJénykönyv tertlezete - mely sose tl41ósull
meg. - A királyi megbíZ41áJban ~/járó Tdmás tir nem söpörhel saját portája elölt, Je szellemes i,óniával Anglia áJáz ellensége, Peren( frdncill király politikáját taglaljll - Ilmi nem
(sak Ferenc,e laláló. - Nagyvárosi ef11ber létére IJII,a költözött, /urIel mlivell és par(e//ákaJ OJztott még evezöslegényeinek
is, hOKY földet mOveljenel: mdgukndk éj ne henyéljenek Ores
dráikban, - hogyn~ lelle fIoina Sehol.rin(s lWszágban, Ulopiál

ban minden 'mb~r számára llöl,le%Ófll a földmü"elésl. Egln tsaLíJjtÜ mini/végig közös jödll "'luáta tarlani: Utopiában is a legszé/es,bbkörlí patriarcha/izmusl ábrázolja. Miért
n, lehetnének meg 011 is szeretetben, eg,el/rlésben a tsa/áJ.
lagok, ha nála meg/ehetlek. 011 is minden1Ulp muzsikálnak, ti
nők js lanulmJnyokal fo/ylaJnak, étkezés elótl ájtaJos olvasmán10n épiilnek - minden tig, lörléllik, minI az ó deriJsle/kiJ
olthonában. - Az iigyvéái hivaJásn4k azonban nem keg)'e/.
mez; ó IMája tllié". (P,dig nemcsak d% iigyvéá furfangos j máI
emberell f"rfangja ellen gyakran van sziikség erre a fe/Ilészill.
ségre, merI 4% emb"ek rosszhiszemlí (siJrés-tsavarásai e/len
UlópiA törvényei Je nyújtanak menedéket, hiszen a blr6 is csak
embtr és nem mináen bJró ol",n rentlklv/ilí szellem, minI
Morus Tamás flOll.)
Midón " kezdelekból feJépiill hííbéri E"rópa társadalm;,
gllZlllUági, politikai, fla/lási szerkezete köul ezredéves Jél, szbAd·
év,s agónia után IJég/eg néthullotl, Morus Ulopiája a maga id,jén pompásan míJködötl, Je ItiJé11 Ilözépko,j nerkezel heiJébe
-iM keres. l1j IJi/ágol jav4Jol: Il% idejétmúlotl renaiséX he/.yébe
,g1,tlen osztályt, az iparo/ságot ls paraJZtságot eg,ségbe ol.
IJa.1%ltJ társadalm41 áJlíljtt; " céhrenaszer helyébe a teljeJ "'''hka.
Ilözösségel, a 1JéJte/en eg,én helyébe d% állami g4ZlláJkoJást.
Négyszáz emenaönek k,llell eImtiinia anarchiáIJal, igazság/a• LmsággaJ leltm, mig az "ngliai humanisla bölcs ölletei " meg.
1Ja/ósulás állapolába jutnak, rlszben a technika fejlötlése, ,észhin Il% állam haJJmi körének kilerjesztése ,évén: iJe lartozik
• csirkekelletőgép, " házletök lapos belon/ödéme, a IJ60si ker·
les ház, nemzeti munkatáborok titépltése, aologház búntettesek
lj csava'gó/' J%ámára, ltilzás nélkiil nöi egyenjoglÍsdg, Ihsas
"tazát, sports%e,1i nevelés, nök haJ, szolgálala, általános népoktatás, JZ4baJeg1etemek, Ilözös konyha, hbAsságbonlás mér.
lékkel, m8refl biitlleléIi tételek és statáriális jel/egű Jtélkezés
helyetl a bíró nabdd mérlegelése, fJallá.rsubaJJág, stb., mennyi
gondo/aj, mely 1114 magától értöt/ik - 1Jag, még ma sIm. Mo.
rtls maga iJ megriad J tréfálkozni kezd: 1JaJamiképpen ttilM·
molyan ne fJeg},ékl EJ ha IJalaki hitellenket/nék, lehetségeS-I
mindn - megadja ,á 4 fe/eleJet: mát' meg is flaJósult,· hol?
Utopiában! •.• Mese formájában "mézként csöpögteti' " lel.

M()~~J:

Ulopi"

I:ekbe IaníláJáJ. Allamfér/itii bölcsesége és írói fantáziája o/y
egységbe fonódik ill, hogy méllán kelIeIt gyanút: nem egy
lángelme Iréfája-e az egész? KépzeleIében egyre jobban meg,Ietlenedik a meseornág, egyre valóJ%erlibben, ,észlelesebben
írja le, végil mJ, IIgyancsak megharagszik azokra, akik ebben
~ löké/eles országban nevelkedlek fel és mégis búnI követnek
el: kemény büntelést szab 'ájuk, jobban megdolgOz/alja öket,
minI akiiföldi eredetú ,abokat. - Máskor meg hirtelell sze·
s%éllyel megfricskázZ4 kedvenceil: érlelmellen, általános ,om·
lásl hozó gazdasági háború/cat fJívaJ fJelük, megfJentegetteti
el/enségeiket, t,ónkövelelöket nevel, bérg,ilkosokal fOKaJ é.r
haJi kárpót/áslll jóvátételt fizelelt ellenségeikke/ . .. EgYIzót!al
rájllk keni" mi lIi/ágllnk gyöngeségeit, miközben irónikllsan
hangslÍlyo%Z4, hog, nállJnJ:, EIJ,ópába1' milyen derekak" feje.
delmek és bezzeg nem szegik meg szövelségeiket. Ulopia láján
azonb"n a szövelségi és b,átsági nerzódéseket úg, fogalmaz.
zá~J hogy minden szó kiblÍvól h4gyjon .••
Lelkes hit és létofJázó hitellenség közl ingadozik múve
minJvégix. Kér/elhe/ellm logikávlll boncolj~ kor4 flisszás és
megoldal/anlJl maradt kérdéseiI, Je 4 megoldásnál - ti mli·
fJészí form4 iiriigyével - egyik mondallól" másikig Iréfásan
lép ál a mesevilágba: a megva/óslllás - Utopia!
Né(~yszJz év mIIItán méltán megértjük Morus hitetlen lé·
10vJzását: Ellrópa korabeli képe s%örnyiJ fJo/l. A péllzgazJálko.
dás Jiadala nyomo,úsággá változIatta 4 fölJm/ivességet, melyre
a 7J,ibbiség gazdasági és lársadalmi ,endnere, az államok föl.
épültek. A megveletl ka/már nagyobb úr lelt, minI a föneme•
.rek, akik csak parasztjaikat nyúzhatItik, hog, 4 városi bllgrisok.
kal ",ersenyt tarthassanak. Az egyoldalú "'al/ásos-aszké/~ 1IilágJZlmlélelen is ,ést iitöll az anlik mlJveltség feltárásIJ. A nlplk
" lln-e.rzteshaJak dt" eltelt száz4Jok folyamán már Illdalárll jll.
lollak annak, hogy nagyobb" "iláX, mint amennyire "ti nel.
lemi és "ilági ka,d", ~ császár és pápa tekinlélye lerjeJ. Az
Egyház már nem uralkodolt kizárólagosan a lelkelen. Je ami
igazán baj 11011: fejében és 14gjaiban megromlott, korhadl a
korhadó középk rral. Az egész "i/Jg zsarnokiáJ. cinizmlIs, élflhajhá.rzal, kapkodás. A magya, "Feddó ének" és Il% .,ÁIO!"
vnsei (sendilnek fel, a német Narrenschiff és Erasmlls: Balg4.
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Jág Jirsh6tén.1l _agáJa,. mely az UIOpU, némel, h,I,én iJ
"isS%hangzill. Ko,határ 1%, melyen (I báJr4bb lelkell m4t álléplell. és jelháboroJolI, grtJnnyaJ tekintenek f1issza '" tehetetlenség
lörfllnyénél jogtla elmtW4IIt emberi gondolkodb'd, htelem lÚá
ulJött álÚlpotokra.
MO'lIs is It-acag. Anglia jÓflendó kanrelláTja luKagfla fJell
papl"a azokat az "lItopista" elvekel, melyek hazája politikáján4k tn4já4n pilléreivé fláJnak: a S%igelorJ%ágba még seg/dtsapaJo/w Jem JZ4bad engedni, nemhog, lámadö ellenséget.
Ezé" (I szárazjöldön támadólag kell megleezdeni a háborlÍl.
B%t Il%onban más, barátságos népekkel kell flivalni, akikel
/Jénzul éj ígéretekkel ta" - Utopia. M4ga %Soldosokkal hlcoll41, Je hA mi saját jiai is jegyve"e kénYJzeriJlnek, IIgyancsall knnények. Ezt a%onban tlégJÓ .rziiS:ség eSlté,e lartogtdják.
.If megszaporodolt népességet gyarmAloleon helyezik el, tÚJoJ
saját lörflényeik alatt, jó éjelel bizlos/l4nak a bennsziJlöllek"ek
is - ha beh4Jolnak. A Jeg,ózöll népeket nem jeXYflerreJ, 'hanem afféle "gazdasági lanácsaáókkal", "jóbizlosoUaJ" émeflélleniil igazit/alják J fiiggó gazdasági helyzeiben IMtják ••.
MorIlJ idejében Anglia méK Skólor.rzágglll omozolI (I bril
szig~1 bíráJJban, máJod,enaií ország, gyarmatai, htljói "intse",k. - Mor"s éppenJéggel nem jO"adaJmdr, SÓI konzeNJ4IJfI
/Joli/~klls, Angliában is f1isszakJflánja " kor4beli knJódő kapiJalizmlls előiti "régi jó időket": jölJmíJvelésl és /Jzmíívességet,
dlféf, "ntik költök megénekelte aran,korl. A szebb jövő is ·
mind "nnak megóvá.rd lenne, ami régóla jó: " h"m4nista ideál,
A% nnb"ségel adó mAfleltség egyrészt: " szellemi éleI emel1st
lelkesíti a gondmenles f1agyonközösségr4 is, nnn siflár maJerializmllS, hiszen anyagidkkal nnn lörődő, egynnlJ életet kövelel,
nem Il% anyag istenítésél. Az óke,esztény, egyszerű élelformd
m4s,ésZI: ide tartozik d% ósi paJri"rchális (saláJi ilet,· ,nnek I,.
Jekében ellene% minden JZnelmi J%abadosságol, hinen kll si!leriill házaJsJgából IlIdja, " J%erelem legboJdogílóbb a meghitt
Ileltárssal. Nem is S%iinleti me~ Ulopiában II házasságot mtÍl,
",inl a hdJáI, f1agy az összefé,hetetlenség.
Az Ntóbhi esetében - férfigi egyoldallÍsággal - mintha
csá" nói hibák'a gondolna! Ez a J%uhjektív egyoldaJlÍság mállltJ
;s /Uitközik: Utopia közös éllermeibóJ kizbja AZ öt éven allll;
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gyennekeilet: a% ereáeti .szófleg su,.int azonban csú: fiúkról NIl
Jzó. Nem azé,t, mintha " leány kisdedeJt.e1 li.rzJábball1l4lt és k,.
fJésbé nyíigöJeknek gondolnÁ, mint " kisfitikal, Je a lányoll léINJéról teljesen megfeledkezik s nem is említi ókel. A házasság
elótti ruháJlan bemulaJkowl iJ azért tartja sziikségeJnek, hogy
m'g ne csaJatkozzék - " fé,fi, aki flá/asztolljának tJak ",cál
iJmeri. E helyen a IÓfláJárlás hason14JávaJ él: " flefló "igyáz,
hogy 4Z állaJon ne leg,en kelés, - n finoman ulaJ kora tijdon
eróben aiihöngó belegségé,e, mel, azonban nem 4% áJWfJilágban terjengell ... De Morus személyesen lapasztalta azl ;s,
hog, nem 4 nói szépséK jelenti a boldogságol. Elsó feleségét,
"Jint i4-ósebb leányt, csak illendóJégból fletle el, merI nem kbhelte meg húga kezél, akit szereletI. MáJodik felesél.e éppenJlg,el rNtar,ti flolt J az Ulopiájában is epikureus éleIbölcsességet
hi,thtö 1,6 mégis megtalálIa oldalán gyönyörlíJégét. - Allaláb"" " nök iránli sze,elele, becsilése minaenilt kiflilágliil: hi• 1%en Jeánygyermekek apja flo/I! Ulopiában 4 nókel mindenben
egymjogtisílj4, d, csá a könnyebb munká/uli ;1I114Ij4 nekik J
hi"dllllviselést CJ~ itJóJebb és özvegy nóknek engedély.z, hog,
el ne 1Ionj4 a nót igazi köréból: a tsa/áJtól. Ellenkezó eselben
a gy.rekek nefleléJe 4% államra m4,aJna s MO'IIJ, Ilki minde".
ben 411nyira tisveli Platont, ilt ellenkezésbe keriil flele l elfogildj" Arislolelei fléleményél: Jaj 4 gyermekeknek, dkiknek
sziilöje dZ .dJlam!
Sze,elellel álhdJolt egyéni élele Igy dd tJm'berségeJ, meleg
ItUlllást, Jzemben máJ flilágboldogítók hideg éJ%böl fakaJ6 szám.
fleIIJI"el. - 1Jmerlel; Ulopid iniézményeit. A földl61 indIIl
el s haldá egyre feljebb, feljebb, mígnem lslen liszleletén flégV.
Bjllt /I liszla é1%, a józan nkölcs felekezettken feliili flalláJáig,
hog, emberJztreló 1Iágyainak és Ulopiájában fialó kélség6ine/e
lusal.()aáJa fenn.rzárnJ4ló imában tAláljon megnyugtal6 bef6.
;e%ésl: Uram! H/I ft " ltglökélelesebb állapot, réneJllJ benn,
mindeneket. Ha pedig fldn ennél jobb is, aJJ, hogy 4zl bhesJik 61!
..• MorlJJI élele jaIJában nyilvánOJ Jzerl4'lásJa1 ölte tneK
dZ önkén,. SzJzadoki~ hiába élI flol1l4, nem lá/hatoll flolnll Mi
nffllezelt renael lépni" megbomlOlt középko,i helyéb6. Korlárui 4% Ulopiántlk csall tréftiit toldollák meg, ne", komol,ú-

12

gáj ••• Eg] év nlMI"" esenaes halállaJ ilöH~le a sírba Erasmlls,
tIIIi esd azt érhelle meg, hogy keresztén, B.,dpa eszményének
egységét végképpen megtörle a reformá&i6, nliközben a löröll
tNzzel-vassal /áJott hOZz4 eg1 mAgárahag10tt keresztény kMltMr.
nemzet: MAgyarország megsemmisítéséhn. B 1Jilág állapotai
pedig 4%61. is rendetlenül ls 1JaJ..on bllkdtksolnak a MorNI
megr61ta fé/rendszabál,ok és lessék-Iássék kísérletezések között
és 1Jégzeliik nem emberszeretö bölcsek álmoát. megfJáltás, hanem bök emberi lökélell,nség.

MORUS TAM.ÁS ŰDVOZLI AEGIDIUS
PÉTERT]

Már-már széBYeIem, kedves Péterem,· hogy ezt az Utopiáról: Seholsincs orszá&ról szóló könyvecskémet csaknem esz·
tendö multával küldöm neked. Te, persze, ot hitted, hogy hat
hónap alatt is elkészítem: Hiszen nem kellett fejemet törnöm,
hoBY kitaláljam, csak egyszerüen leírtam azt, amit Szavajátszó
Ráfáel mesélt nekünk s amit veled együtt ~1I8attam. Bevallom. Péterem, nem is volt vele sok dolgom, készen kaptam az egészet. Bezzeg, ha magamnak kellett volna ki.
találnom és kitálalnom: ez még nagy-tudós elmének is sok
idejébe és sok igyekezetébe került volna. Az én idómböl és az
én igyekezetemből pedig sose telt volna ki, ha szépen is kellett
volna megírnom, nem csupán híven. Ez a gond azonban nem
nyomott, bele se izzadtam: amit hallottam, egyszeruen le kel·
Jett írnom s ez semmiség!
De még erre a semmiségre is majdnem kevesebb idóm jutott a semminél, annyi más dolgom volt. Hol íntéztem. hol
hallgattam pöröket, hol békebír6ként egyeztettcm, hol bír6ként
ítélkeztem, hol én jártam el hivatalos ügyben, hol engem kerestek fel. A bíróság előtt másokért futkosok naphosszat, a
maradék "idó család~, végezetre magamnak, vagyis az irodalomnak, semmise marad. Hiszen hazatérve beszélgetni kell az
asszonnyal, nevetgélni a gyerekekket, tárgyalni a cselédséggel:
csupa olyan ügy, ~elyet, véleményem szerint, el kell intézned,
ha nem akarsz idegenné lenni saját házadban. Törödnöd kelJ
mindezzel, hogy kellemesen élhess természet-, vagy véletlenadta, avagy mag~dválas2totta élettársaiddal ; csak nyájasságoddal
el ne kényeztesd őket és türelmességed ne tegye cselédeidet
• Gilles P~ter tud6s antverpeni polgármester, kinek latinoshott,
humanista neve AeaidiUl.
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uraiddá! ... Igy van. ahogy mondom. Közben napok, hÓDapok,
évek multak. Hát mikor írjak? Nem is S261tam az alvásr61, sem
az étkezésröl, pedig sokaknál ez is annyi idét vesz igénybe,
mint az alvás, ami közel az élet fele. Es én csak annyi időt
szakíthattam magamnak, amennyit az alvást61, étkezéstöl von·
tam el. Kurta idö: így lassacskán, de mégis, mégis csak befejez.
tem Seholsincs országot & itt küldöm neked, Péter barátom,
hoBY olvasd el és figyelmeztess. ha valamiben hibáztam. Például, úgy emlékszem. hogy Szavajátszó* Ráfáel·elbeszé·
J&e szerint a Szárazvíz foly6 hídja Nekeresdnél ötszáz lépés
hosszú. Oemens János apr6dom - ki, mint emlékszel, velünk
eBfÜtt hallgatta - azt vitatja azonban. hogy a foly6 ott csak
háromszáz lq,ésnyi széles. Kérlek, gondolkozzál a dolgon! Mert a%t szeretném, hol!'V könyvemben ne legyen hamis adat.
Ha k~gben vagyok valamilyen tekintetben, nem koholok ha·
zugsá8Qt - legfeljebb elmondom, mit hazudtak mások. ÁfIlbk könnyű lenne úgy segítenünk a bajon, hogy magát
Ráfáe1t ~rdezn&l meg személyeseo, vagy levélben. Már csak
azért is jó leone, ha megtennéd ezt, mert egyéb kétségem is
van. Nem tudom," ki ebben ahibis, én-e, te-e, vagy maga
Ráfáel: nem jutott ugyanis eszünkbe, hogy megkérdezzük, iS se
mondta, hogy az tljvilág melyik táján terül el Utopia. Bizony,
j6cskán megt1Zetnék &te, csak ut el ne feledtük volna! Mert
micsoda nagy ~gyen nem tudnom, melyik tengeren van az a
sziget, melyrc5l ennyi a mondanival6m! Meg aztán akad is itt
egy & más, aki el szeretne jutni Utopiába. Különösen egy
jimbor papi ember: Nem hívságos kíváncsiság hajtja, hogy
6jdonsá8Qt usson, hanem szerencs&en meggyökerezett vallá·
mnkat akarja ott istápolni és gyarapítani. Az a szándéka, hogy
: a rend kedv~rt a pápa küldje ki ~ tegye meg őt Utopia püs·
pökévé. Nem kételkedik abban, hogy k~relmére meg is kapja
majd ezt a főpapi mélt6sá8Qt: olyan szent bU!galom hajtja és
ez nem ti~g-t vagy pénzvágyb61 fakad, hanem jámbor ér·
zületböl.
• A:z eredetiben H ythlodaeus: 1J3'l og - Gres fecseg~, öáro
tanulok, ~h't Hythlodaeus: a tréfában j'rtas; a humanisták szokásos játéka.
ca
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Khlek ezért, Péter barátom, keresd fel Szavajátsz6t. ha
teheted, személyesen, vagy távollétében lev~l útján á int&d
el, boBY a könyvbe hamisság ne csússzék és igazság ki ne ma·

radjon belöle. Ámbár, lSszintm szólva, még magam sem vaBYok tisztában
azzal, hogy egyáltalán kiadjam-e könyvemet. Az emberek ízl~
olyan különbözó, némelyek oly rigolyásak, hálátlanok, ostobák. Az ó szemükben sokkal okosabb az, aki vidáman, a maga
kedvére ~li világát, mint az olyan, aki gondok közt tépelődik,
hogy kiadjon valamit az at scmmibevevö, hálátlan közönség
hasznára, 8Yönyörü~~re.
Sokan nem ismerik, sokan megvetik a tudományt. - Ez
mogorva: nem túri a tréfát. Az sületlen: nem érti a szellemességet. Mások úgy kapkodják üres fejüket mindentől, aminelc
bármi köze is van csak az &mez, mint ahogyan víztöl iszonyodik a veszett eb-marta ember. - Vannak aztán hálátlanok,
akik bezzeg BYooyörködnek a műben, fr6ját azonban mégis
semmibe veszik. Olyanok, mint az emberséget nem tudó vendégek, kiket S%ívesen fogadtak dús lakomán, jóllaktak, hazamennek, de annyit se mondanak a vendéglát6 gazdának: köszönöm! Nos hát, verd magad költségbe és készíts vendégséget
ilyen finnyás fzlésü, különböző gusztusú, kedves és hálás népsésnek! ~lj boldogul, kedves Ae8idius Péter barátom, j6 feleségeddel együt és szeress engem, mint máskor. So téBed tMB annü
is jobban szeretlek.

,
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UTOPIA SZIGET: A LEGBOLDOGABB
ORSZÁG

EJJÓ beszé/geléJ.

VIII. Henrik, Anglia minden fejedelmi erénnyel ékes,
gyözhetetlen királya fontos ügyben a multkorában összezördült
Károly spanyol király öfelségével. Megbeszélni, elsimítani a
dolgot, követül engem küldött Flandriába, mint Cuthbert Tun$laJI kísérö társít. - Brüggébe jöttek elénk, ott találkoztunk
azokkal a jeles férfiakkal, akiket Károly bízott meg ügyével.
Többízben összeültünk, de némely kérdésben nem jutottunk
megegyezésre, mire azok elköszöntek tólünk és nehány napra
Brüsszelbe utaztak, hogy uruk nézetét megtudakolják.
Ezenközben én, úgy hozta sorja, kirándultam Antverpenbe. Itt forgódva, összekerültem Aegidius Péterrel, Antverpen szülöttével, akit mindenkinél jobban megszerettem. Nyájas szava, ártatlan tréfája, barátsága, mesélgetése, úgy-ahogy,
enyhítette hazám, tüzhelyem, feleségem és gyermekeim után
való vágyódásomat: mert négy hónapnál régebben voltam már
távolotthonomtól és váltig s6várogtam viszontlátásukért.
Midón valamelyik napon szentmisén voltam, Szüz Mária
gyön)"örü mívü és híres nagyságú egyházában és istentisztelet
után visszaindultam fogadómba, egyszerre csak látom Pétert,
hogy valami idegennel beszélget: éltesre hajló korú, napbarní.
toUa képü, hosszúszakállú ember volt, köpenyege hátul hanyagul vállára vetve, arca és viselete hajókormányosra vallott.
Péter megpillantott, hozzámjött és üdvözölt. Mikor válaszolni akartam neki, kissé félrevont.
"Látod-e azt az embert" kérdezte és rámutatott arra, aki.
vel az imént beszélgetni láttam. ,,~ppen hozzád akartam ve·
zetni."
"Hadd jöjjön!", felettem. :,Már aak reád való tekintettel
is szívesen látom."
"Hát még, ha megismernéd: magamagáért is megkedvel-
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n&l válaszolta ö. "Mert nincs ~ egy ember a földön, mai
napság. aki ennyit beszélhetne ismeretlen országokról, nemzetekröt! & tudom, hogy te nagyon kiváncsi vagy az effél&e."
Erre én Igy szóltam:
"t18Y látszik, sejtelmem nem csalt: elsó pillantásra hajókormányosnak néztem!"
"Bezzeg ebben csalódtál", mondta ó. - "Ráfáel, mert Igy
hívják, családi nevén: Szavajátsw, - hazájában, Portugáliában
testvéreire hagyta atyai örökségét és Amerigo VespuccihO% csat·
lakozott, hogy megismerje a föld kerekségét. Négy hajóútja
közül, amelyröl szerte olvasnak, mindvégig kíséröje volt a há·
rom elöbbeni ben, de a negyedikröl nem tért vele együtt vissza.
K~rte ~s kényszerítette ugyanis .Aa:eriBOt, hogy a huszonnégy
ember között lehessen, akik az utolsó hajóút yégpontján, lljKasztíliában visszamaradtak. Amint mondom: nyughatatlan
véru ember l~ére, ottmaradt, mert jobban érdekelte a kóborlás,
mint az, hogy hol lesz eltemetve. Ez a szavajárása:
U

,

Ha s/rod nincs, " mennybolt takarja testeáet:
" máJ"ilág'" bJrmely ösvényeá elvezet!

l!szjárása talán vesztére vált volna, ha Isten meg nem oltal·
mazza. Vespuccit61 elszakadva, öt spanyol társával, sok földet
bek6borolt, mIgnem szerencsésen Ceylonba érkezett, onnan Kalikutba jutott. Itt éppen portugál hajókat talált, s amit már
alig remélt: szerencsésen hazatérhetett...
Igy beszélt Péter. ~n köszöngettem, hogy ennyire buzg61.
kodik értem, amiért rámgondolt abban a reményben, hogy szí··
vesen beszélgetek ilyen emberrel és épütök szavain.
Ezután Szavajátsz6 Ráfáelhez fordultam. Odvözöltük egy·
mást és olyan általánosságokat mondottunk, amilyeneket első
találkozáskor szokott mondani az ember. ~Iajd szállásomra lép.
kedünk ; a kertben zsámolyúl összehordott fűkötegekre telepedtünk és elbeszélgettünk.
Elmondotta nekünk hofU' Vespucci távozása után lljKasztiJiában visszamaradt társaival e.Ryütt mint szerezte meg
fokról·fokra az ors7.ág népének baráts~gát azzal, hogy kedvükben jártak és hízele~"ek n?kik: mir nemcsak bántatlanul, de
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otthonosan mozoghattak a nép között. Kedvébe és kegyébe fo8adta öket egy fejedelmük is; Devét és hazáját már elfelejtettem. Elmondotta, hogy ennek bökezüsé8éböl öt társával együtt
annyi eleséghez és úti felszereléshez jutott, bogy hív vezetö
irányítúárval vizen tutajokkal, szárazon kocsikkal utaztak s
ajánlásuk volt más fejedelmekhez, akikhez elkalauzolták: öket.
Beszélte, hogy soknapi utazás után, községekbe és városokba
érkezett, jólkormáoyzott, dúsnépü á1~amokba.
Az egyenlító vonalán innen is, túlnan is, tcindkétfelól,
ameddig S2em ellátott, puszta sivatagok terültek el s örök höséBben perzselödtek. Mindenütt kietlen, bús látvány. minden
ijesztö és müveletlen: vadállatok, kígyók lakása és embereké,
aka: époly vadak és vérengzc5k voltak, mint a fenevadak.
Mennél távolabb kerültek innen, annál nyájasabbá válik
minden: az ég kevésbé basz, a föld kedvesebben virul; szelidebbek a vadak. Végiil népeket, városokat, falvakat találtak.
Ezek nemcsak egymással és szorraSZédaikkal kereskednek állandóan, hanem szárazon és tengereken át, tivoli nemzetekkel is.
Veleszületett viiágIátó, barangol6 hajlandóságának kedvezett,
hogy bármely hajó, bárhová is indult, szívesen felvette öt társaival együtt. - Hajósaik ismerték az eget és a tengert. EI·
mondotta azonban, hoBY ugyancsak háIálkodtak, amiért megtanították öket az iránytü használatára; ehhez eladdig nem ér·
tettek. - Azóta fittyet hánynak a télnek, bátorságuk elbi2akodottsággá fajuIt, úgy, hogy féló: ami a jövöben nagy javukra
válhatott volna, oktalanságuk miatt, nagy bajok forrásává lesz.
Mi mindent látott azon a helyen, elbeszélte, de bajos lenne
visszaadnom,
is célja e munkának. Máshelyütt majd ezt is
elmondom, különösen, ami a népek szokásaiból figyelemreméltó: mindenekelátt, hogy milyen helyes és bölcs intézkedé·
seket tapasztalt a polgárosult életet éló népeknél. Ezekról a
dolgokról alaposan kifaggattuk és ö készségesen adott felvilágosítást. Szörnyetegek felöl azonban nem kérdeztük, ez nekünk
nem újság: mert könnyebben találhat6k halfark6, madárt~olIÚ
és etrberevó csodalények, inkább láthatók roppant tömegek
és mindenütt, mintsem egészségesen és okosan kormán tt
polgárok. Ráfáel helyénvaló megjegyzéseket tett, hogy itt, meg amott
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milyen tévedéseket tapasztalt, mik rosszabbak a mi áilapotainknál és mi van amazoknál bölcsebben elrendezve, mint miná·
lunk. A küfönbözó népek szoká.sait és törvényeit úgy fejtegette, mintha mindeniknél egész életét töltötte volna el.
Péter megcsodálta öt ezért és így szólt:
"Nagyon csodálkozom, Ráfáel barátom, miért nem lépsz
valamelyik király szolgálatába! Mert annyit mondhatok: ked·
vet találnál bármelyiknél: nemcsak a világban való jártasságod.
dal és emberismereteddel sz6rakoztathatnád, de példákkal is
slolgálhatnál neki és tanácsoddal támogathatnád. Ilyen állássaI
nemcsak magadon segíthetnél, hanem alaposan javára válnál
minden hozzátartozóidnak."
"Ami rokonaimat illeti", felelte az, "kevés a gondom, mert
úgy hiszem, irántuk való kötelességemnek már eleget tettem:
amitől mások csak öregen és rokkantan válnak meg, ha ugyan
megválnak és nem ragaszkodnak hozzá tovább is! én egészségben és viruló ifjúkorban osztottam szét rokonaim és barátaim
között. Ogy gondolom, be kell érniök ennyi jóindulatommal és
nem kívánhatják, nem várhatják el tölem, hogy ezenfelül éret·
tük még királyok szolgájává is szegödjem:'
"Helyes beszéd", válaszolta Péter. "De nem an mondtam,
hogy királyok szolgájává szegödj, hanem szolgálatába:'
"Más sz6, de egy az értelme", felelte ó.
"I!n pedig úgy gondolom, bárhogy is nevezed a dol~ot",
mondotta Péter, "ez az útja annak, hogy javára légy másoknak
egyenként és összességükben és hogy magadat is szerencsésebb
helyzetbe hozzad:'
"Szerencsésebb helyzetbe vihet-e az út, melytöl irt6zom?",
kérdezte Ráfáel. "Most kedvemre élem világom, de hány hivatalbeliröl lehet ezt elmondani? Elegen hajszolják a hatalmasok
kegyét; hidd el, észre sem veszik, hogy jómagam és egy-két
magamfajta nincsen közöttük!"
"Látom már, Ráfáel barátom, liogy nem vá·gyol kincsre:
hatalomra", szólottam ekkor én. "Az én szememben ilyen em·
ber sosem lesz alábbval6 azoknál, akik főhata]mat viselnek
Mégis, úgy látom, hogy nemes és filozófus lelkedhe! méltókép.
pen cselekedné1, h;l magánéleted kényeImét feláldoznád és szel
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lemedet, szorgalmadat közügyeknek szentelnéd. Ezt leghathatósabban úgy vihetnéd végbe, ha valamelyik nagy fejedelem tanácsosává leszel és azt helyesen és tisztességesen befolyásolod ;
hogy kineve~nek, annyi bizonyos! Hiszen az uralkodó: örök
forrás, minden jó és minden rossz belöle buzog a népre. A te
tudásod pedig oly alapos, hogy még. ha magad nem is intéztél nagy ügyeket, és nincs is ebben gyakorlatod, minden megerőltetés nélkül, bármely király jeles tanácsosa lehetné!.
"Kétszeresen csaIódsz, Morus barátom", mondotta Ráfáe1.
,:Elöször is: bennem, másodszor: az ügyben. Mert nem vagyok
olyan tehetséges, nlint gondolod, de még, ha olyan is lennék
és nyugalmamat fel is áldoznám a közért, hasznára nem lennék
a közérdeknek. A fejedelmek ugyanis egytöl-egyig, nem a béke
derék müvts!etével, hanem legszívesebben hadi ügyekkel foglalkoznak; ezekhez pedig én nem értek és nem is óhajtok
érteni! SokaIta nagyobb gondjuk van arra, hogy jogosan, vagy
jogtalanul, mi módon szerezhetnének maguknak új orszá:gokat,
mint arra, hogy a magukét jól kormányozzáJc A királyok tanácsosai is egytöl-egyig olyan bölcsek, hogy nincs másra szükségük,
vagy legalábbis olyan bölcsnek hiszik magukat, hogy nem rurik
meg mások tanácsát, kivéve, persze, hogy a fejedelem kegyenceinek legképtelenebb véleményeihez is csatlakoznak, sót, hogy
kedvüket keressék, még tetézik is azokat. Természet rendje
szerint való az is, hogy kinek-kinek a maga leleménye tetszik,
mint a hollónak is a maga fiókája és a majomnak is a saját
kölyke kedves. Ha ebben az iríSfkedö és pöffeszkedö társa~á8ban valaki elöállana a maga mondókájával, hogy minö történetet olvasott régmúlt idökböl, vagy mit látott más vidéken:
hallgatói úgy gondolnák, hogy fittyet hány minden bölcsességüknek és most már tökfilkók lennének, ha nem eszelnének ki
valamit, amivel a jött-ment ötletet ledorongolják. :es ha minden
kötél szakad, végsö menedékül ezt mondják: Igy volt ez öseink.
nél és vajha felérnök mi atyáink bölcsességét!... Ez aztán igazán
olyan nagy mondás, amiben megnyugosznak. Mintha bizony
veszedelem lenne, ha valamih~ többet tudunk, mint öseink,
akiknek egyébként derék határozatait nyugodt lélekkel hagyják
veszendőbe menni! De keresve-keresett ürüggyel irgalmatlanul
elgáncsolj álc, ha valaki okosabbat mond. Mindenfelé. tapasztalft
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tam ezt a gögös, oktalan és rosszindulatú felfogást;
Angliában is.

még

"Kérlek", mondottam. "Jártál nálunk is?'·
.,Já.rtam,,· felelte "és négy hónapnál tovább Eorogtam ott.
Ezalatt sokat köszönhettem fátisztelendó Morton János atyánaJc,
Cantebury bíboros érsekének. aki akkonban Anglia kancellárja
volt. Történt egy napon, hogy vendége voltam s egy törv~yei.
tekben jártas világi ember is ült asztalánál. Nem em IékS%em,
mivel kapcsolatban, e% dícsérni kezdte a tolvajok felett akkor dívó kegyetlen igazságszolgáltatást. Emlegette, hogy egyetJen bitófán gyakran huszat is látott függeni. :es csodálkozását
fejezte ki, hogy noha alig menekedhetnek meg a bünükre r6tt
halált61, mégis szerte annyian garázdálkodnak.
FJckor én bátorságot vettem magamnak a bíboros elótt és
Igy S%6Itam:
"Ne csodálkozzál e%et1, mert a tolvajoknak ilyen büntetése
méltánytalan & a leöznek sincs hasmán: A tolvajlás megtor1ására túlontúl kegyetlen, elriasztásául mégis elégtelen. Hiszen az
e8)'Szer\i lopás nem olyan S%örnyú, nagy OOn, hogy halállal
kellene lakoltatnunk ; de nincs az a büntetés, mely visszatarthatni a latorságtól azokat, akiknek más módjuk nincs létük
fenntartbára. Nemcsak ti, e tekintetben a világ nagyrésze is a
rossz tanító módjára jár el, aki nem tanIt, hanem veri a tanul6kat. A%%a1 bezzeg töródtök, hogy a tolvaj nehéz, kegyetlen
halállal haljon: inkább arr61 gondoskodnátok, hogy mindenki
élni tudjon, ahelyett, hogy lopni, aztán veszni kényszerüljön!"
"Elég lehetőség van erre", válilSZolta amaz. "Ihol a% iparok, a földmüvelés. Elélhet ezekböl, ha nem kívánJr"Atik in..
kább a bünre!"
-.
"Ne kerüld ki a kérdést." vágtam vissza. "Ha8Yjuk fi.tmen kivül azokat, akik rokkantan térnek hau a sok kül-,
vagy belháborúb61 - és csonkaságuk megakadályoua őket
r~gi mesterségük folytatásában, életkoruk pedig újnak tanulásában. Mondom: hagyjuk ezeket figyelmen kívül, mert a hábON időszaki állapot. A mindennapos történetre figyeljünk. Mert hát a latrok: serEny zsoldosok és a %SOldosok is érte-
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nek a latorsághoz. - Bármikép van is e dolog, úgy látom.
rengeteg ilyenféle nép tartása nincs 8 köz has2nára még há·
ború esetére sem. (Pedig háboni csak akkor van, ha magatok
akarjátok!) Mert feldúlják a békeállapotot, mely pedig több
gondviselésre érdemes. mint a háború.
De nemcsak ez hajtja tolvajlásra az embereket. Nálato~
an hiszem, van ennek más nyomós oka is,'"Mi légyen et?" kérdezte a bíboros.
"Juhaitok!" feleltem. "Szelíd állatok egyébként és kevéssel beérik. Most azonban, tartja a szólás-mondás, olyan mohók
és telhetetlenek, hogy már embereket kezdenek falni; S%ánt6földeket, majorságokat, falvakat tesznek pus%tává és néptelenné. Az or~ág némely részében finomabb és ezért drágább
a gyapjuk: itt a nemesek, nagyurak, sót apáturak, felszentelt
papok, be nem érve rendszeres évi j avadalmaikkal, amit eló·
deik 6ta hoznak birtokaik s melyböl henye pompában élnek a
körnek nem hasznár~ legfeljebb kárár~ nem tartják fenn a
szántóföldeket, hanem mindent legeiövé válto!tatnak: a major.
ságokat lebontják, a falvakat elsöprik, legfelj9'b a templomot
hagyjík meg: j uh akolnak. - Egyetlen telhetetlen tékozló (a
haza kórsága!) hogy birtokát gyarapítva, páre%er holdat hozzákerltsen, körmönfont csalárdsággal, vagy erooatalommal elüzi
földjükröl a parasztokat. Mi marad elek számára más, mint a
tolvajlás és a törvényszerü akasztófa? - Mert hol találhatná·
nak paraszti munkát? Nincs, hát nem is találnak! Hiszen ak·
kora területen, melynek s%~ntás..vetéséhe% sok kéz kellett. most
egyetlen juhás%, vagy csordás legelteti nyáját. Ez okból az
élelmiszer is sokhelyütt alaposan megdrágult.
De a gyapjú ára is felment. A szegényebb emberek, akik
nilatok ebböl keresik kenyerüket, nem tudják tovább vásá'"olni~
abbahagyjál a munkát és henyeségbe süllyed nek. Hiába
emelkedik a juhok száma, a2: ár nem esik mert ha nem is egy
kéz 8Yakorol egvedárnsítást, hanem több: kevesek kezében ep;ye·
sül e%, ~da~ok kezében, akiket szükség nem hajt és akkor
adják el, amikor akarják és csak akkor akarják; amikor me~·
kapják a kívánt árat. Ugyanez okb61 drágultak meg az egyéb
jÓS%ágfélék is. Az élés drágutása okozza, hogy lehetóség S%erint, ki·Jcj

24
csökkenti házané~t. Ebböl mi lesz, kérlek, ha nan koldulás,
vagy - %Siványság?
& lám, ehhez a sanyarú inséghez és nyomorúságboz szertelen fényűzés jámI. Az urak szolgái, a kézmüvesek, de sót
maguk a parasztok is és minden rendek fölösleges, .esztelen
pompát lej tenek ki a ruházkodás, pazarlást az élés terén. Csapszék, bünbarlang, bordély és újra bordély, borozó, sörözó, meg
a sok aljas játék: kocka, kártya, golyó, labda, futtatás és korongvetés gyorsan nyelik a pénzt és mire juttatják áldozatukat.
ha nem tolvajságra? Vessétek ki ezeket a mételyes kórságokat ;
rendeljétek el, hogy akik a falvakat, mezövárosokat lerontot·
ták, állftsák ismét helyre, vagy engedjék át azoknak, akik oda·
telepedni akarnak, vagy fel akarják építeni. Zabolá2zátok meg
a gazdagok harácsolását és az egyedáruskodásnak szabadossá·
8át. :Bljenek kevesebben henyeségböl, újúJjon meg a földmű
velés, a gyapjúszövés legyen új ra tisztes ipar, mellyel hasznosan
mívelkedjenek uok a henye tömegek, melyeket lop6ssá tesz az
inség, vagy azok, akik most henye csatlósok és a jövöben bizton tolvajok le520ek. Bi%ony, amíg gátat nem vettek e bajnak,
hivságosan kérkedtek 8 tolvajlást sujtó igazságszolgáltatással:
az bizony inkább szemfényvesztö, mintsem igazságos és célszeN. Ha kit komiszságban hagytatok felnevelkedni, 2ü lleni
hagytátok %senge korától fogva erkölcseit: megbüntetitek, amikor embernyi korban kiütközik rajta a bún, mely ki skorát6 l
fogva %lvartalanul fejlödött benne. Kérdem: mi más ez, mint
hoBY tolvajokat neveltek és aztán felkötitek öket?"
Beszédem végeztével az a törvénytudó szólni készült és a
nyilvános disputál6k m6djára állt neki, akik szorgosan összefoglalják ut, amire válaszolnak, hoBY már emlékezátebetségükkel learassák a dícséretet.
"Igazán jól beszéltél", mondotta "noha jövevény vagy,
aki csak hallomásból tudhat mindezekröl, nem pedig alapos
tapasztalásból. Ezért r~viden felvilágosítást adok. Elöször is
rendben megismétlem, amit mondtál; anán megmutatom, miben vezetett félre viszonyaink hibás ismerete, végül pedig
egész leloldom és megcáfolom egész gondolatmenetedet. Igéretem szerint, elóször is tehát kifejtem, hogy négy tekintet-
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"Csendesülj!" szólt közbe a kardináIis. ,,18'1 kezded válaszodat és azt igéred, hogy rövid lesz? Most felmentünk a felelet terhétöl, de épségben marad ez a tiszted, ha legközelebb
kettesben találkoztok. Szerintem, semmi akadálya ennek se náJad, se RáfáeInél, hogy e2t akár holnap meg ne cseleked j étek.
Addig is azonban, Ráfáel barátom, szívesen hallanám töled,
miért nem rónál te halálos büntetést a lopásra és minó más megtorlást javasolS%, mely nagyobb hasznára lenne a kömek. Mert
bizonnyal te se gondolod, hogy a lopást mrni kell. Ha most
halálveszély ellenére is dúl a tolvajlás, akkor a büntetésnek
mintegy jutalomképpen val6 enyhítése, egyenesen bünre fogja
csábítani a gonosztevöket. Minö hatalom, minö félelem tart·
hatná vissza öket?"
"Általánosságban úgy gondolom, kegyes atyám", feleltem,
"hogy méltánytalan vagyonság elvéteIéért emberéletet elvenni.
Mert ítéletem szerint, a szerencse minden adománya nem érfel az emberi élettel. Ezt a büntetést az igazság, a törvény nem
a pénz hábo rításáért, megsértéseért rótta ki, különben méltán
elmondhatnók, hogy a legnagyobb igazságtevés a legnagyobb
igazságtalanság! - Isten tilalmazta az emberölést, mi pedig
holmi elemeit pén%eszacskóért ily könnyen ölünk? Vagy értele
mezhetjük-e e:tt úgy, hogy lsten parancsa csak arra az esetre
tiltotta meg a halál osztogatását, ha emberi törvényei nem ren·
deli a gyilkosságot? Akkor mi akadálya annak, hogy az emberek egymás közt ugyanígy ki ne szabják a fajtalanságra. házasságtörésre, hamis esküvésre? Ha tehát Isten még az öngyil.
kosságot is tilalmazza, nemcsak mások megölését, vis%ont, ha
31 emberek közt való megegyezés a megegyezök kénye szerint
való tetszésétöl teszi függövé, hogy kit öl jenek meg: ha az ö
parancsuk feloldja poroszlóikat Isten par~csa alól: ha lsten·
nek semmi bizonysága meg nem menti azokat, akiket az emberi
törvény megöletni parancsolt: vaj jon akkor az isteni parancsolatnak nem csupán annyi hatályossága van-e, amennyit az emberi jog engedélyez neki? Nem csoda, ha ily módon az emberek minden dolgukban maguk állapítják meg. mily mértékben
kötelezi öket lsten parancsolata. Már most {elmerül a kérdés, mi a legcélirányosabb büntet~. Nézetem szerint, ezt nehezebb meglelni, mint a Jeg.
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hiábavalóbbat. Ne kételkedjünk abban, hogy az államigazgatisban oly jártas rómaiak jó utat követtek a búnök megtorlásánál: a nagy gonosztevöket örök rabságra küldték köbanyákba,
vagy ércbányák müvelésére.
Egyébként, ami ezt a dolgot illeti, nincs nép, amelynek
ilyirányú berendezkedését: jobban dícsérhetném, mint amit a
polyleriták· népén~l tapasztaltam Peasia felé menö utamon.
J61 igazgatott, nagy nép és bár évenként hübéradót fizet a
perzsa kirá~ynak, egyébként szabad ~s saját törvényei szerint
~1. - Nem törekszik arra, hogy határait, kitoldja ~ a meglevöket azonban minden támadástól könnyen megvédik a határhegyek s az ad6, melyet a hatalmas királynak fizetnek. Hadvésztöl menten, nem pompázatosan, iD;kább kényelmesen élnek.
boldogságra törekszenek, nem elökelöségre és hírnévre. Persze
töszomszédaikon kívül így a nevüket se hallotta senki. Ha
tehát ezeknél valakit lopáson érnek, a lopott holmit vissza·
adják tulajdonosának - a tolvajt kényszermunkára ítélik. Ha
a lopás súlyosabb büotevéssel nem járt, nem %árj álc börtönbe,
nem bilincseJik meg, hanem láncok nélkül S%abadon foglalkoztatják közmunkával az elítélteket. Az engcdetlenkedöket és
lomhákat se terhelik bilincsekkel, hanem vesszözéssel nógat ják
öket; a serény munkát végzöknek nincs bántódásuk. J!jjelre,
névszerint számbavéve, hálókamrákba zárják öket. A folytonos
munkán kivül, más alkalmatlanság nincs ~Ietükben. - Ebben
.& dologban ez a törvény, e% a rend, amit elmondottam. Akiben
van emberség és célirányosság, könnyen megértheti, hogy ez
a torlás irtja a bünt, de kíméli az embert és úgy bánik vele,
hogy üdvös javulásra térjen és ha elébb búnözött, hátralévö
~Ietében, j6vátegye azt. Nem is fél senki att61, hogy vissza·
esnek régebbi erkölcseikbe. - Sokan nyernek kegyelmet minden esztendőben."
Ezt mondottam és honáfüztem: nem látom okát, miért
ne lenne ez a mód Angliára nézve is gyümölcsözöbb, mint az az
igaztevés, melyet törvénytud6nk annyira magasztalt.
Erre így szólt a törvénytud6:
• A 86mg 1l0A,vG (sok) ~ ).,ij~ (ostoba) szavakb61 6ssze.
r6va; fordíthatn6k Igy: sokszamú.
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,,Angliában ez hasznavehetetlen; az ország a legnaBYobb
ves%edelembe kerülne!"
Igy szólván, fejét CSÓválta, ajkát biggyesztette s elhallgatott. A jelen1évók mind lábdobogással csatlakoztak vélem&1yéhez. Szólott erre a bíboros:
"Próba hiján bajos lenne megjósolni, hogy j6l, vagy b..
Iul ütne-e ki a dolog. Helyes lenne, ha a halálos {télet kihirdetése után, végreha jtását az uralkodó felfü88eszt~ és ki·
próbálnók ezt a szokást. - Ha a pr6ba kedvezáen sikerül,
méJtányos álland6sítani. Ha nem: még mindig ki lehet végezni
a már elítélteket ; akár elóbb, akár késóbb cselekszi ezt az ország. se nem csorbul, se igutalanabb nem les% ezáltal. Közben
se származhatik baj belÖJe. Véleményem szerint, a csavarBókkal is legjobban így lehetne elbánni, akikkel eddig sermtire se
mentünk, akárhány törvényt is ho%tunk ellenük."
Az én elbeszélésem lesz6lói a bfboros szavait mind díc~·
rettel fogadták, kiváltképpen, amit a csavarg6król mondott,
mert ennek hozzáfüzése saját ötlete volt.
Véletlenül egy para%ita is volt ott, aki a bohóc Rere~
játszotta. De csak úgy játszotta, hogy inkább maga volt nevetség tárgya, nem sületlen mondásai. Néha azonban olyasmi is
kitellett er&berünkböl, ami nem volt oktalanság s megerósltette
a közmondást::
Aki gyakran h4jigál, csillagOI is eltalál!
Az asztali vendégek közül valaki azt mondta, hogy gond.
viseléssel voltam már a tolvajok felöl, a bíboros pedig 6Vd tett
a csavargók iránt. Hátra van még, hoBY ezeken felül nyilvános
intézkedés tétessék azokról, akiket betegség, vagy aggsig dönt
:nségbe és képtelenekké válnak a megélhetést nyújtó munkára.
Erre ez így szólt:
"Hallgass rám, én majd elintézen: ezt annak rendje-módja
szerint. Szeretném, ha nem kellene látnom e%t a szeren~len
emberfajtát, annyiszor & olyan nagyon nyaggatnak siránkod·
saikkal ~s kéregetéssel. De, hiszen csinálhatnak akármit: pénzt
éntölem ki nem vasalhatnak! - ~n hát törvényt hoznék és
ezeket az Ö~ koldusokat benedekrendi klastromokba helyez-
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ném és toloncolnám, hogy legyenek laikus szerzetesek, nóiket
pedig apácák közé parancsolnám."
Nevetett a kardinális és tréfából helyeselte ezt, amit a
többiek komoJyan vettek. Kiváltképpen egy szerzetespapot derített fel - a szerzetesekre irányzott mondás, hogy maga is
kötödni kezdett, noha különben szörnyen méltóságteljes volt.
"Ezzel ugyan el nem intézted a koldusokat!", mondotta.
"Mert nem gondoskodtál r6lunk, frátere~röl!"
"Már hogyne!", válaszolta a parazita. "Erröl már történt
gondviselés: a kardinális kiválóan elintézett titeket, midőn rendelkezett a csavarg6k befogásáról és kényszermunkájáról, hiszen
ti vagytok a legnagyobb csavargók!"
E szavakra mindenki a bíborosra nézett és mikor látták,
hogy nem inti le, mindnyájan nagy hévvel kaptak rajta, kivéve a frátert. Nem csoda, oly méregbe jött, hogy a vendégek
közül senki se birta lecsillapítani. Elmondta emberünket csirke·
fog6nak, rágalmnónak, szájaskod6nak, a romlás fiának, köz.·
ben szörnyű átkokat idézett a Szentírásb61.
A bolondoz6 most már komolyan bolondoskodn i kezdett
és szabadon ficánkolt a maga elemében.
"Ne haragudj, j6 fráter", mondotta. "Meg van írva: Türelmesség töltse el lelketeket."
Viszonzá a barát, az ö szavait idézem:
"Nem haragszom, gazember, legalább is nem vétkesen.
Mert azt mondja a zsoltáros: Haragudjatok és ne vétkezzetek!"
..~ kardinális szeliden intette a barátot, hogy mérsékelje
~r%eJmeit. O azonban mondotta:
"Nem, uram! l!n jó buzg6ságg~1 szólok. Ez a kötelességem. Mert jó buzgóság tölti el a szent férfiakat, amint írva
van: Házadért val6 buzgóság emészt engem. ~s olvassuk a
templomokban: Míg Elizeus felment Isten házába, gúnyo16it
megverte a kopasznak buzgósága. •. Igy verje meg ezt a gú.
oyolOO6, bolond semmiházit is!"
Mondoaa erre a kardinális:
"Bízvást derék érzésböl cselekszel, de att hiszem! bölc:~eb.
ben cselekednél, hogy szentebbül-e, nem tudom! ha nem akasz.
kodnál össze ilyen balga, nevetséges alakkal és nem kezdenél
nevetséges versengést. u
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.,Nem uram!", felelte amaz. "Nem cselekednék bölcseb·
ben, mert maga bölcs Salamon mondja: Felelj a balgának bal·
gasága szerint! amiképpen most én cselekszem és megmutatCMD
neki a vermet, amelybe belehull, ha jól nem vigyáz. Lám, sokan vesztek Elizeus gúnyolói, aki csak egymaga volt kopasz
és megverte a kopasznak buzgósága öket. Mennyivel inkább
megveri ezt az egy gúnyolódót a sok baráté, akik között annyi
1 kopasz! Pápai bullánk is van, hogy kiátkozhatjuk azokat,
lkik gúnyolódnak felettünk!"
Midön a bíboros látta, hogy ennek nem lesz vége, intésével
elküldte a parazitát és más, általános ügyre terelte a beszélgetést.
Nem sokkal ezután felkelt asztalától, hogy meghallgassa a ké·
relmezók ü8Yes~bajos dolgait, minket pedig elbocsátott.
Hosszas beszéddel terheltelek, ~{orus barátom. Röstelném
ezt váltig, de .te kívántad, te akartad hallani s azt 6hajtottad,
hogy el ne hagyjak semmit mondókámb61. Rövidebbre is foghattam volna, de mégis elmondottam mindent azoknak véle·
kedése miatt, akik az én szavaimat kigúnyolták, de ugyancsak
helyeselték, amikor a kardinális ugyanazon a nyomdokon haladt. Sót annyira egy véleményen voltak vele, hogy még a parazita ötletének is hízelegtek és komolyan vették, mikor ura
tréfából nem neheztelt érte. Ebböl megérted, hogyan becsülnék
az udvaroncok személyemet és tanácsaimat:'
"Ráfáel barátom", mondottam "valóban nagy élvezetet
szereztél nekem: szavad értelmes és tetszetös. tJgy éreztem ma·
gamat a kardináJisról sz616 elbeszélésed alatt, mintha magam
is otthon volnék, söt visszafiatalodnék abba a korba, midón
gyermekként az ö udvarában nevelkedtem. Egyébként nem tudom megváltoztatni véleményemet
semmi okon és nyiltan kimondom, hogy amennyiben megmásí.
tod felfogásodat és nem idegenkedsz a fejedelmi udvarokt61,
tanácsaiddal sokban szolgálnil a köz javára. Erre nagyon al.
kalmas vagy s ez minden derék ember kötelessége. Platon is
úgy vélekedik: az államok majd akkor lesznek boldogok, ha
bölcsészek uralkodnak fölöttük, vagy a királyok fognak bölcselkédni. De mily távol esik ez a boldo,gság, ha a bölcsészek
nem Inéltat ják tanácsukra a királyokat!
"Nem oly kegyetlenek a bölcsészek", felelte Szavajátszó.
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uMegteszik ezt szívesen. Meg is tették már sok írott könyvük
révén. De hát megfogadják.e jótanácsaikat a hatalom viselói?:Nem gondoJod..e, hogyha valamelyik királynál épkézláb törvé·
nyeket javasolnék és feltárnám elótte a romlás veszedelmes esí.
ráit, nyomban kidobna, vagy ki nevetne?' ·
Lássuk csak! Gondoljuk, hogy a francia királynál vagyok
és bent ülök tanácsában, mikor a király elnöklésével titkos ülést
tart. A legokosabb emberek ott azon buzgólkodnának, minö
mesterkedésekkel és csürés·csavarásokkal lehetne megtartani
Milánót és visszaszerezni a% elszakadt Nápolyt. Aztán Velencére
járna a rúd, majd egész Itália meghódítására. Aztán Flandriát,
Brabantot, egész Burgundiát szeretnék meghódítani és más
nemzeteket, melyek kormányát a király gondolatban már meg
is szerezte. Egyvalaki szövetséget javasol Veleneével, melyet
addig tartanak meg, míg alkalmasnak látnák; velük közösen
kellene határozatokat hozni, a %Sákmány bizonyos részét is ná·
luk lehet hagyni, ami persze a dolog végeztével visszajár. Végiil a legfőbb bogra kerül a sor: mi légyen közben Angliával? Mindenesetre békéról kell vele tárgyalni és a legnagyobb
biztosítékokkal kötni bizonytalan barátságot. Barátnak szÓIí·
tani, de ellenséRDek nézni. ot nyugton tartani, de készenlétben
a sk6tokat, akik lesnek minden alkalmat, hogy Angliára tör·
&essenek; e2eket rá lehet us%ltani. Kecsegtetni kell egy szám·
üzött fónemest (persze, csak titkon, mert a nytltságot tiltja a
szövetség!) hogy követelje a tr6nt: ezért majd vigyázni fog
magára az angol király. - Ekkora ügyek közt, amikor nagy em·
berek folytatják hadi tanácskozásaikat, áIljon-e fel magamfajta
emberke és mondja-e a2t: fordítsuk meg a vitorlát, hagyjuk
oda Itáliát és maradjunk itthon? Franciaország is túlnagy ah·
hoz, hogy egy ember elkormányozza, ne akarja a kirá·ly mások
birtokát is hozzászerezni! EI~ondhatnám nekik az aehor· .nép
határozatát: Ezek Utopia közelében, az Euronoton·· foly6 partján lakoznak. Hábonlt viseltek egyszer, hogy megszerezzenek
királyuknak egy országot, melynek öröklésére régi rokonság d.
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mén igényt tartott. aljukat elért&, de belátták, hogy megb6cUtani se volt olyan nehéz, mint megtartani. Hol lázadások
törtek ki, azokat kellett elfojani, hol ellenség tört be s az ellen
Látván, hogy a bajoknak se vége, se
kellett hadat vinni. hossza, tanácsot tartottak és alázatossággal ajánlatot tettek ki·
rályuknak: tartsa meg magának azt az országot, amelyiket
akarja, mert kettöhöz kevés a hatalma. Többen vannak, sem·
hogy fele-király elkormányozhatná öket. Hiszen kocsist se fogad szívesen az ember úgy, hogy közösen tartsa mással. A j6.
ságos király engedett a kényszernek, beérte régi országáva), az
újat pedig átadta egyik barátjának, akit el is üztek hamarosan.
Ha aztán elötárnám a háborús törekvések mindenségét:
hány nemzetet zavarnak fel, mennyi péozpocsékolással jár,
tönkreteszik a népet; ha azt mondanám: keressék inkább másutt
él szerencsét: gondoskodjék a király lSsi országár61; &esitse.
amennyire csak lehet; tegye virágz6vá, szeresse övéit és övéi
is szeressék öt, éljen velük együtt, uralkodjék szeliden és hagyjon békét más országoknak, érje be mindig annyival, amennyije
most van: mit gondolsz, Morus barátom, milyen szemmel néz·
nének rám?"
.,Hát bizony, nem valami nyájasan", felettem.
.,Gyerünk tovább", mondotta. uHa a tanácsosok arr61 tár.
gyalnak és töprengenek, minö furfanggal tölthetnék meg a
kincstárat, akkor egyik a%t fogja tanácsolni: fel kell emelni a
pénz értékét, midön neki kell fizetést teljesítenie, de a val6sá·
gon alul értékelni, amikor beszedi. Igy kevés pénzen sokat kifizethet és kis összeg helyett sokat nyerhet.
Másik azt mondja: háborút kell színlelni s ezzel az ürügy..
gyel pénzt harácsolni. Mire mindez kiderül, nagy körülményességgel hirdessen békességet. Tetszik ez a tömeg szemének, mert,
Jám: jámbor és kegyes a fejedelem, kíméli az emberi vért!
Ismét más abban töri fej~, hogy mindenki megszegett
holmi ósdi. molyrágta törvényeket, melyek hosszú feledségben
rég elavuJtak: ezért bírságokat kellene kiszabnL Nincs ennél
böségesebb és tisztességesebb jövedelem, hiszen maga az igazság istenasszonya követeli!
Más arra buzdítja, hogy nagy bírsággal tiltson meg sok
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mindent, különöseo olyanféléket, amik a nép java ellen valók.
Azután adjon alóla pénzért felmentést uoknak, akiknek &dekét ~rti a rendelet. Igy a nép is hálás neki és jövedelme is
kettös: megbírságolja azokat, akiket kényük a tHosba hajt; má·
soknak meg kiváltságot árusíthat s anná'1 j6ságosabb fejedelem,
mennél kevésbé tűri, hogy magánérdek a nép rovására érvényesüljön .•• hacsak nem drága áron!
Másik arra birja rá, kötelez%e le magának a bírákat, hogy
aztán mindig a királyi jogok mellett kardQskodjanak. - Mindig akad rés, melyen befurakodhatik az ármányos értelmezés.
Ha ekkor a birák véleménye megoS2lik, vitássá lesz a különben
egészen világos ügy és kérdésessé vá:lik az igazság: kényelmes
ürügy a királynak, hogy a jogot a maga hasznára magyaráztassa. A királynak akkor is igaza van, ha a legnagyobb igazságtalanságot akarja: hiszen minden az övé, még az emberek
is és mindenkinek csak annyi a sajátja, amennyit a királyi kegyelem el nem vesz tóle s a király fó érdeke, hogy a% egyesnek
minél kevesebbje JeID'en, mert akkor van nyugodalma a királynak, ha a nép a gazdagságt61 és szabadságt61 el nem szemtel~
nedik. Különben nehezebben viselnék a kemény és igaztalan
uralmat. Bezzeg az inség és szükség megpuhítja a lelkeket,
türelemre 'tanítja és nyomásával megtöri alázadásra ágaskod6
szellemet.
Erre én ismét fölkelhetnék és azzal hozakodhatnék elö,
hogy a királyra nézve mindez a fölfogás becstelen is, veszedelmes is, mert tisztessége és biztonsága inkább népe jólétén nyugszik, semmint a magáén; bizonygathatnám, hogv a népek a
maguk érdekében rendeltek királyt, nem a király érdekében
éspedig azért, hogy a király igyekezete és fáradozása révén
kényelmesen, bántatl1J1ul élhessenek; az uralkodónak arra kell
gondot viselnie, hogy népe legyen meg j61, nem pedig ön·
maga: miképpen a pásztornak is az a tiszte, hogy nyáját legeltesse, ne saját mag1t, hiszen azért juhász! ~s a dolog ter·
mészetében rejlő nagy tévedés~ hogy a nép szegénysége a béke
biztosítéka. Hol van több civódás. mint koldusok között? Ki
törekszik inkább a helyzet megváltoztatására, mint akinek nem
tetszik életének jelenvaló áJJapota? ~s a nyereség reményében
ki tör merészebben mindenek felforga~ására, ha nem az, kinek
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nincs több veS%iteni valója? Ha egy királyt annyira megvetnek és
gyűlölnek, hogy nem maradhat tisztségében, csak ha eröszakoskodással, harácsolássa1, öldökléssel dúl-fúl és alattvalóit kol·
dusbotra juttatja: jobban tenné, ha otthagyná királyságát ~s
lemondana r61a ilyen mesterkedések helyett, melrekkel ugyan
megtarthatja hatalmának eszközeit, de elvesztegeti királyi mélt6ságát. Mert nem mélt6 a királyi tisztséghez, hogy koldusokat
igazgasson, inkább ga2dag, boldog embereket. Bizonyára ezt
érezte a nemes, fenköltlelkü Fabricius is, midön azt hangoztatta: inkább akar uralkodni gazdagok felett, mintsemhogy ó
legyen gazdag. Bizony, aki kéjben és gyönyörűségben úszkál,
míg jajveszékelés és nyögés veszi körül: nem országának, de
börtönnek öre. Ugyancsak tudatlan orvos, aki a betegséget csak
más betegséggel tudná gyógyítani. Aki nem tud polgárai életén
másként segíteni, csak ha elveszi az élet javait, az vallja bet
hogy nem tud szabad emberek fölött uralkodni, tehát változtasson tehetetlenségén és gögjén. Elmondhatnám nekik a makariaiak* törvényét, akik
szintén nem messze esnek Utopiát61: királyukat trónralépése
napján nagy, keményesküvésekkel kötelezik, hogy soha napján
ezer aranynál többet nem tart kincstárában, vagy ennek megfelelő értékű ezüstöt. - Minthogy a királynak vissza kell adnia
a törvényes összegen felül kincstárába begyült pénzt, nincs
oka, hogy jogtalanságra keressen alkalmat. Ilyen kir&ly réme a
gonoszoknak, a jók pedig szeretik.
Ha én ezt és ilyenféléket beszélnék embereknek, akik hevesen kardoskodnak az ellenkezö nézet mellett, akár csak mesét
mesélnék süket füleknek!"
"Kétségtelen, teljesen süketeknek !", hagytam rá. "De
Herkulesre! Nem is csodálom, mert öszintén szólva, úgy lá·
tom: ne is szólj efféléket, ne is adj ilyen tanácsokat, amelye.
ket bizon)·osan meg nem fogadnak. Mert mi haszna és hol
van útja szívükbe ilyen beszédeknek, mikor lelküket betölti
és megüJi az ellenkezö meggyöz&lés. Barátok közt, meghitt be.
szélgetésben kedves aZ ilyen elméleti bölcselkedés, de fejedelmi
• !Lá~a() (boldog) sz6ból alkotott helynév: Makaria ország.
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tanksban, ahol nagy dolgokat nagy tekintélyességgel hánytorsatnak, nincs helye ennek:'
"Ez az'·, szólt ö. ,,~n is ezt mondtam: uralkodók mellett
nincs helye a filozófiának."
"Nagyon is igaz", feleltem. "Az elméleti filoz6'Wlak nino
ott helye. Van a%onban gyakorlatibb bölcsészet is, mely
ismeri a maga helyét, tudja kiosztott szerepét, értelmesen és
mélt6sággal játssza. Ezzel élj! - A lehető legjobban Játszd
kiosztott szerepedet, különben elrontod az egész színjátékot,
még ha a legtetszetósebb ötletedet is veted közzé. Igy van ez
az orS%áglásban is, fgy a fejedelmi tanácsban. Ha a káros vélekedések nem is Irthatók ki gyökerestül és a lelkedből fakadt
tanács meg nem másíthatja a gyakorlatban megszokott bűnö
ket: azért nem S%abad cserbenhagynod az államot, mint ahoBYan a vilwba került hajót se bizod sorsára, amiért nem állíthatod meg a szeleket.
Szokatlan, újszerű beszéd nem vésödik az elmékbe és nem
lesz súlya a máskép gondolkod6knál. Kerülö úton kell törekeaned és igyekezned, hogy tehetségedhe% képest mindenkor
javára váljál. Ha pedig valamit jóra nem fordíthatsz, legalább
azon munkálkodjál, hogy kevésbé legyen rossz. Mert nem folyhat minden jól, amíg mindenki nem j6. S erre még elvárbatunk nehány évig!"
"Ez csak úgy lenne lehetséges", felelte Ö, "ba mások örültségét úgy akarnám gyógyítani, hogy velük órjöngök. Mert igazmondás helyett bolondokat kellene beszélnem. Egyébiránt nea:
tudom, filoz6fus dolga-e hazudozni, nekem nem kenyerem. Továbbá, ha mellözni & mások szeme elói rejtegetni kellene:
rrJndent, ami az emberek elferdült erkölcsei számára esztelen·
ség és lehetetlenség, úgy a keresztények elől el kellene hallgat.
nunk Krisztusnak úgyszólván összes tanításait. O azonban nen:
titkoltatni akarta ezeket, sót meghagyta, hogy nyilván, házte·
tökről hirdessék még azt is, amit övéinek csak fülébe súgott
Pedig ennek legnagyobb része jóval messzebb esik az emberel
erkölcseitól, mint az, amiket én elmondottam. Ravasz cmbere~
a hitsz6nokok és úgy látszik, a te tanácsod szerint élnek, miko)
az erkölcsöket, a fék ellen tÚgdalódz6 embereket Krisztu!
normájához igyekeznek alkalmazni: tanításait 6lom mérávesz
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szóként haj ütják erkölcseikhez, hogy a kettöt valamiképpen
öSS%eeBYeztessék. Mi has%na ennek, nem tudom, hacsak az nem,
hogy nyugodtabban lehet rosszalkodni. Igy bizony én hasznavehetetlen vagyok királyi tanácsülések számára. Mert vagy külön.
véleményem van, ami annyit ér, mintha véleményem se volna;
vagy azonos a többiekével, akkor csak balgaságuk segítője
vagyok. Péter megjegyezte:
"Bajosan hiszem el neked, hogy abban az t1jvilágban
jobban kormányzott népeket találtál, mint a mi földünkön!
Ostobábbak mi se vagyunk náluknál, sót országaink régebbiek
és a hosszú gyakorlat sokat talált fel az élet javára." Válaszolta erre Szavajátszó Ráfáel:
JlSzellemben, javakban nem vagyunk náluknál alábbvalóak,
mégis bölcsebben intézik dolgukat, mint mi, szerencsésebben
is járnak:'
"Kérlek, Ráfáel barátom", szóltam. "Nagyon kérlek: írd
le nekünk Utopia szigetét. Ne fogd rövidre: sorold fel rendre
földjeit, folyóit, városait, népét, erkölcseiket, szokásaikat, tör·
vényeiket és mindent, amit csak akarsz elbeszélni. Tudod, hogy
ertiSl eddig mit se hallottunk!"
"Szívesen", felelte ö. "Hiszen j61 emlékszem mindenre.
De ehhe% nyugalom S%iikséges."
"Menjünk be tehát ebédelni!" javasoltam. "Utána lesz
időnk elég."
"Ogy legyen" hagyta rám Ráfáel.
Erre bementünk és megebédeltünk. Fbéd után visszaültünk ugyanarra a helyre és ugyanú8Y letelepedtünk. Meghagytuk a szolgáknak, hogy senki se zavarjon.
Giles Péter meg ~ vártuk, hogy Szavátjátsz6 teljesItse
Igéretét.
Midőn ez látta, hogy mohón lessük szavAt. még kissé haU·
gatott, elmélyedve üldögélt, majd {81 kezdett beszélni:

~.

UTOPIA SZIGETÉNEK TÖRVÉNYEIRÓL
ÉS SZOKÁSAIRÓL
DI1utáni beszélgelés, flag, máJodik köny".
.,Utopia, vagyis Seholsincs szigetének közepe, legterjedelmesebb része, kétszázezer lépés. A sziget legnagyobbrészt ilyen
széles, csak a két végén keskenyedik el. Cirkalommal mérve,
kerülete ötszázezer lépés. Növekvö hold formáját mutatja,
melynek szarvai közt behatol a tenger. Ez mintegy tizenegyezer
Jépésnyi öblöt alkot, melyet egész nagy kiterjedésében szárazföld vesz körül, megvédvén a szelektöl, úgyhogy nem háborog.
söt inkább csendes tóhoz hasonló. Ezáltal az egész belsö part·
szegély alkalmas kikötóhely, honnan mindenfelé hajók indul·
nak, nagy hasznára az embereknek. A tengerszorost azonban
sziklák és zátonyok teszik veszedehnessé. - Csak a lakosok
ismerik a bejáratát; nem is fordul eló, hogy idegen merészked.
nBe be rajta, hacsak nem utopiai kalauzolásával. Azt is beszélik, de maga a föld képe is tanuskodik felöle,
hogy ezt a földterületet nem zárta mindig körül a tenger. Uto·
pus azonban: Sehol5incs király, kinek gyózelmes nevét viseli
most a sziget, - ki durvaságból és parlagiságból műveltségre
és emberiességre vezérelte népét, mely most szinte felülhaladja
az összes haJandókat, elsó gyózedeIme után nyomban tizenötezer
lépésnyi átvágást létesített a szárazföld és e terület között, ami
által a tenger körülömli. A szigetnek ötvennégy városa van. Nagy és pompás vala·
mennyi. Nyelvük, szokásaik, szervezetük, törvényeik teljesen
egyformák. - Egyik sem esik egy napi járóföldnél tá'Volabb
a másiktól. Minden városból három bölcs és tapasztalt polgár
összeül évenként megtárgyalni a sziget közös ügyeit Nekeresd·
ben,· mert ezt a helyet - fó 6s székvárosuknak tekintik.
• Az. eredetiben Amaurotum; Morus maga tVllniJllm latin sz6·
val magyarázza: elpárolgott, I~ggé lett: sehol sincs; Mentirum néven
is említi egys%er. nyilván a mentire (hazudni) iBére val6 céJzissal.
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A szántóföldek oly célszerűen vannak felosztva, hogy
mindegyik vá'Cosnak minden irányban legalább húszezer lépésnyi a határa; némelyiknek, ahol a városok egymást61 távolabb feküsznek, sokkal több. Egyik város se akarja növeIni
határát, mert meglevö föJdjeiket se tekintik vagyonnak, hanem
munkatecületnek. A szántókon S2erte kényelmes mezei házak
vannak, gazdasági eszközökkel felszerelve. A polgárok ezek·
ben váltakozva lakoznak. Minden gazdálkodó család legalább
negyven férfiböl és nöböl áll, két szolga van beosztva hozzájuk
s érett, tekintélyes családapa-anya vezetése alatt állanak. Minden
harminc család élén egy·egy elóljár6 van. Minden családból
évenként huszan visszatérnek a városba, miután két évet a gaz·
daságban töltöttek. Helyükbe ugyanannyit rendelnek ki a városból. Ezeket a gazdálkodá5ban olyanok oktatják, akik már esz·
tendeje vannak ott, hogy jövöre ezekböl is oktatók váljan~k.
Igy nincs egyszerre csupa új, tanulatlan földműves együtt, mert
azt megsínylené a termelés. Ilyen szerrel váltogatják a földmü.
yeseket. Rendszeresen történik ez, hogy senki se kényszerül jön
tan:6san a keményebb életre: mégis sokan, akiknek gyönyörü·
ség a föld munkálása, több évre is kérik beosztásukat. A szántó·
vetök művelik a földet, nevelik az állatokat, fát termelnek és
szirazon-vizen hordják a városba. Különleges módon tenyésztik
a rengeteg tyúkot: a tojást ugyanis nem rakják tyúk ali, hanem
egyenletes hó gerjesztésével élesztik meg és költik ki a temén·
telen tojást. Mihelyt a héjb61 kibújtak a csirkék, anyjukként
I~övetik és ismerik az embereket.
Lovat keveset nevelnek, szi1ajakat, csakis az ifjaknak lovaglásban való edzésére. Mert a földmüvelés és vontatás munkájára szarvasmarhákat használnak: hiszen erösebbek a lovak·
nál, kitart6bbak, nincs annyi betegségük, tartásuk kisebb költ·
séggel és gonddal jár s ha a munkából kidólnek, étkül szol·
gálnak.
A szemesnövényt csak kenyétül használják. - Tudják,
pontosan kiS2ámítják, mennyi kell évenként a városnak és vi·
dékének, mégis sokkal több gabonát termelnek és sokkal több
barmot nevelnek, mint amennyire szükségük van: a fölösleget
gyöngébb szomszédaiknak szánják.
Bármire van szükségük, ami falun nincs, a városból kérik
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ezt • városi tiatósáS minden akadékoskodás és cserebere nélkül megadja.
Minden hónapban ugyanegy napon ünnepre gyülnek valahányan.
A földmúvesek elöljárói megjelentik a városi hatóságnak,
hogy a termés betakarítá.sának napjára hány polgár kiküldését
kérik és hogy az aratók melyik napon jelenjenek meg: így egy
rö.idke nap alatt végeznek a betakarítássaJ.

5

Városaik közül elég egyet ismernünk: olyan a többi is.
Amennyire a terep engedi, mind hasonlók. Csak egyet mrá·
%olok tehát, mindegy, melyiket, de legjobb, ha Nekeresdet,
mely a legnagyszeriíbb s melynek felsöbbségét a többiek is elismerik.
Nekeresd szelid hegylejtön terül el, majdnem négyzetalakú. - A Szárazvíz-foly6i~ terjed. A foly6 tulsó part jával
hId köti össze: nem holmi gerendás, cölöpös, hanem faragott
kövekböl pompásan ívelö. - Másik foly6juk is van, kisebb
ennél, de nyájas, kellemes: abból a hegyböl fakad, ahol a város
épült, kanyarogva szeli át közepén s a Szárazvízbe ömlik. Ez
• folyó kevéssel a város mellett ered; kútfejét a nekeresdiek
erődftésekkel kapcsolták a városho%, hogy ellenséges betörés
el ne %árhassa és el ne vághassa tölük a vizet és meg ne 2avar·
hassák. Innen a vizet téglacsatornákon a város különoo2ó ré·
szeibe vezetik; magasabb pontokon pedig ugyane célból az esö·
vi2et gyüjtik tágas medencékbe.
Magas, széles fal keríti a várost, rajta sürün örtomyok,
bástyák. A falat három oldalról szá1'az, de m~ly és széles vár.
árok kíséri, rakva tüskés boz6ttal; a negyedik oldalon a folyó
S%olgál várárkul.
Az utcák építésénél nemcsak a közlekedésre gondoltak, ha.
nem a szelek járására is. Meg nem S%akadó, hosszú sorban áll
a csupa színes épület; homlokzatukkal fordulnak egymás felé;
köztük húsz láb széles utca vonul. A házak teljes hosszában,
háts6 oldalukon ~Ies kert terül el és mindenfelöl a szomszé·
• Eredetileg Anydrus, a g6rög
Yiletleo.
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dos kertek környezik. Minden ház kapuja utcára, hátsó ajtaja
kertrc nyílik. - Minthogy semmi se egyéni tulajdon. a házakat
is minden tíz évben sorshúzás útján újra kiosztják.
Kert jeiket nagyrabecsülik. Szölót. gyümölcsöt, füvet. virá.
got nevelnek azokban, olyan szépen. olyan gyakorlattal, hogy
sehol se láttam bujábbakat. Nemcsak a maguk gyönyörüsége
hajtja öket, kertjeik megmüvelésében az egyes utcák versenyez-

nek egymással. Ma minden ház tetszetós, hárómemeletes; kívül 8ránitkó,
vakolat, vagy tégla, belsejük is köböl van falanl. Tetejük
lapos; ezt valami kemény anyaggal vonják be, mely olcsó. de a
hómérséklet változásait, a tüzet jobban állja. mint az ólom.
Széltében használják az üve~, ezzel védik széltöl az ablakokat, de tiszta olajba, vagy %sírba áztatott leplet is alkalmaznak
erre. s ennek kettós a ha~na: több világosságot bocsát keresz·
tÜI & kevesebb szelet.·
Minden harminc család évenként elöljárót választ, kit r~
gebbi szóhasználat szerint syphograntus-nak·· neveztek, most
csak elöljárónak. Minden tíz elöljár6 s családjaik élén fóelöl·
jár6 áll, kit hajdan traniborus-nak··· hívtak. Az elöljárók,
számS%crint kétszázan, esküt tesznek arra. hogy a nép jelöltje
közül titkos szavazattal azt választják meg fejedelemül, akit
legrátcrmettebbnek tartanak. Minden városnegyed ugyanis egy
jelöltet ajánl a tanácsnak. A fejedelem hatalma életfogytig
tart, kivéve, ha zsarnoklá,sra törekszik. A fóelóljár6kat évenk~t válaS2tják, de többnyire ugyanuokat ; az elöljár6kat is
évenként. A traniborok hetenként, ha az ügy kivánja, gyakrabban is, a fejedelemhez gyülnek tanácsba, megtárgyalják a közügyeket, frissiben eldöntik a magánemberek pö reit, ha ugyan
akadnak pörök; de ritkán akadnak. - Közügyeket t!'l"gyalni
a tanácson, vagy a népgyüléseken kIvül: föbenjár6 bÜD. • 610mkarikákba foglalt Mária-üvegröl van szó•
•• Syphos (kancs6) ~ grandis (nagy) szavakb61 dkolva: D88Y
kancs6ból hörpentgetc5 em~rt jelent.

••• 'CQaJ1(J}g (nyilvános) & fJo~óg (zabáló) sz6lt-.h61 alkotva:
Jc.azköltségen zabál6t akar jelenteni.
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Minden fontosabb kérdés az eJöljár&c gyülésébe kerül, ki~ azt
az alájuk rendelt családok elé terjesztik és megbeszélik: határo%Uukat a%tán megjelentik a tanácsnak. Némelykor az egész sziget népgyiílése ~lé kerül a kérdés.
A tanácsban az a szokás járja, hogy amit javasolnakJ neln
amap, csak a másnapi üIésben kerül tárgyalásra. Azért van eZt
hogy ki·ki a közérdeken törje a fejét, ne pedig azon, hogyan
védhetné meg javaslatát, melyet frissiben vett nyelvére, hebe·
hurgyán kikottyantott s aztán inkább akarj a, hogy az állam
szenvedjen csorbát, mint az ö véleménye; mert tiltja az álszemérem és az elfajult hiúság, hogy meggondolatlannak Játszunk; aki ugyanis meggondolt, elóbb gondolkozik, aztán

beszél.
Van egy mesterség, melyet mindenki ismer, férfiak és
n6k egyaránt: ez a földmüvelés, Gyermekségüktöl fogva
tanulják. Részben az iskolában nyernek elözetes kiképzést,
részben pedig a :várossal szomszédos földeken, szinte játszva
tanulják: nemcsak nézik, de testedzésre való alkaImul is fel·
haS%nálják. Amint mondtam, a. földmüvelést mind tudják.
Ezenkivül mindenki még egy külön mesterséget tanul: gyapjú.
slövést, Jenfonást, kömüvességet, ács, kovács, asztalos mesterséget. Ezekenkívül más mesterséget nem igen tartanak magukhoz méltónak.
Ruhájuk az egész szigeten e8Yforma és mindenkor állandó.
Csak férfi és nö, házasemberek, illetve leányok-legények közt
van különbség. Szemre csinos, kényelmes viselet, hidegben.
melegben is hordható. Mondom: ruháit minden család maga
készíti el. Egyéb mesterséget azonban ki-ki külön tanul. Nemcsak a férfiak, de a nök is. ~ppen csakhogy a gyöngébb nem
könnyebb foglalkozást űz: gyapjúval, lennel foglalatoskodik s
a férfiakra hagyja a többi, a nehezebb müvességet. Altalában
mindenki atyja mesterségét tanulja, hiS%en ez már a vérében
van a legtöbb embernek. Akit azonban más mesterségre hajt
a lélek, annak megtanulása céljából örökbefogadás módjára,
megfelelő más családba teszik át és nemcsak atyja, de a hatóság js gondot visel arra, hogy tekintélyes, tisztes családapa keze
ali kerüljön. Aki már sikeresen kitanult egy mesterséget és
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még másikat is kíván: ugyanígy teszik át és ha már mindkettöt
tudja, bármelyiket üzheti, kivéve, ha a városnak valamelyikre
nagyobb szüksége van.
Az elöljáróknak egyetlen és fökötelessége 8ondot viselni
és felügyelni, hogy senki se henyéljen, mindenki szorgoskod.
jék a maga dolgában. De igavonó m6djára nem kell kora haj.
naltól késö éjszakáig szünetlen munkában görnyedniök. Pedig
Utopia kivételével, szinte mindenütt ilyen, rabszolgasornál is
nehezebb fáradság a kézmüvesek élete. Huszonnégy órára fel·
osztott napjukb61 hat órát munkának szentelnek: hármat dél·
előtt, aztán ebédelnek, ebéd után két óra hosszat pihennek,
majd további három órás munkájukat vacsorával végzik. - Az
alvás ideje nyolc óra. A munka, étkezés és alvás óráin felül
mindenki tetszése szerint tölti idejét, de nem úgy, hogy fény.
üzésre, lustálkodásra pocsékolja, hanem hajlandóságához képest,
tanulmányokra fordítja. Munkálkodáson felül való szabadidejü..
yet legtöbben tudományokra szánják.
Rendszer, hogy naponként a hajnali órákban nyilvános
elöadások vannak. Ezeken mindenki megjelenhetik, de csak
azok számára kötelesség, akiket névszerint kijelöltek tanulmá·
nyok folytatására. Mégis minden rendű férfiak és nök nagyszámban özönlenek ezekre az elöadásokra, mindegyik azt hall·
gatj a, amihez kedve van. Az se tilalmas azonban, ha valaki
ezt az idöt is saját mesterségével akarja tölteni; és sokan van·
nak, akiknek lelke nem haj lik a fegyelmezett elmélyedésre; eze·
ket is megdicsérik, mert hasznára vannak a köznek.
Vacsora után egy óráig játszaaak. Nyáron a kertekben, té·
len a közös étkezátermekben: vagy zenélnek, vagy beszélgetéssel sz6rakoznak; a kockát és a többi haszontalan, veszélyes játé.
kot egyáltalában nem is ismerik. Mindössze két játékféléjük
van, hasonlók az ostáblához, az egyikben szám harcol szám el·
len - a másikban az erények lépnek csatarendbe a bünök
ellen. Tévedés ne essék, szóvá ken tennünk valamit:
Feltehetnétek, hogy a hatórás munkaidö mellett hiány tá.
mad a szükségletek terén. Ez azonban semmiképpen sem áll.
Ottlétem idején az élet szükségletére, vagy kényelmére szolgáló
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javak terén nem volt hiány, söt felesleg mutatkozott. Könnyen
megérthetitek ezt, ha fontolóra veszitek, hogy más népeknél a
lakosság mekkora hányada tétlen. Elsöbben is a nők, az összes
népségnek mintegy felerésze. - Vedd hozzá az összes gazdagokat, a földesurakat, akiket köznyelven úciembereknek
nevemek, és a nemeseket. Nézd szolgáikat, csatlósaik gyülevész hadát! Hát még az egészséges, épkézláb koldusokat,
kik dologkerülés céljából betegséget színlelnek. l!letszükségIeteinket sokkal kevesebben teremtik eló, mint gondolnád. Lásd
be azt is, hogy ezek közül is kevesen munkálkodnak hasznos
mesterségekben. ~{ert ott, ahol mindent pénzért végeznek,
sok haszontalan, teljesen felesleges mesterséget is kell űzni a
fényüzés, a szórakozás kiszolgálására. Ha csak az a sokaság is,
me!y most szorgoskodik, arra a kevés mesterségre szorítkozn~kt
ami keveset az élet célszerü fenntartása kíván, akkor szükségképpen olyan böség támadna s az árak úgy leszállnának, hogy
abból a termetök el nem tengethetnék életüket. ~s ha mind·
azok, akik most haszontalan mesterségeket űznek, továbbá,
akik henyeségben á tétlenségben tespednek- és akik közül egyegy annyit fogyaszt a dolgozók termelte javakból, amennyit a
dolgozók közül ketten; ha mindezek ugyancsak hasznosakká
v4lnának: könnyen bcláthatod, mily csekélyke idö kell mind
annak e1óállftásáhO%, ami szükségletünkre és kényelmünkre
kell, söt az igazi és természetes élvezetekhez is. Akkor ele·
gendó. sót fölösen lenne minden, ahogy ezt Utopiában a té·
nyek ignolják.
Ott ugyanis városonként az összes, kor és erö tekintetében
munkaképes férfiak és nök közül alig ötszáznak engedélyeznek
fölmentést a munka alól. Ezek közé tartoznak az elöljárók;
öket a törvény ugyan mentesíti, azonban nem élnek ezzel a
szabadsággal, hogy példájuk is munkára ösltönözze a többieket.
U8Yanil yen mentes~get élveznek azok, akiknek a papok aján.
latára a nép ha.tározata és az elóijárók titkos szavazata a tudományok elsajátítására örök mentességet engedélyez. Aki azonban
a hozzáfűzött reménységet be nem váltja, visszakerül a kézmú·
vesekhez. Ezzel szemben nem ritka eset, hogy kétkézi ember
oly okosan használja fel szabad óráit tudományos foglalatosÚRfi, olv szor.2osan, ho~ felmentik ipara al61 és a tud6sok
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osztályába sorozzák. A tudósok osztályáb61 kerülnek ki a köve.
tek, papok, fóeJöJjár6k, sót közülük választják a fejedelmet is,
kit hajdani nyelven barzanesnek, újabban Népenincs-nek· ne·
veznek. .
A lennel kevesebb a munka, ezért inkább ezt használják.
......4 vászonnak csak fehérségét nézik, a gyapjúnak tiszta voltát;
finomságra nem ügyelnek. Másutt: egy-egy embernek négy-öt
különböző színü gyapjúköpönyege van és ugyanannyi ruhája;
a kényeskedöknek éppenséggel tíz. Itt: ki-ki beéri eggyel, több·
nyire két esztendeig is. De miért is kívánna többet? Igy is
védve van a hidegtöl, így is csinos lehet.
Minthogy mindenki hasznos munkát üz, kevesebb foglalatosság kell mindennek elvégzésére. Nem csoda, ha a javak
olykor felhaJmoz6dnak. Ilyenkor rengeteg sokaságot vezényelnek ki a közutak javítására, ha ugyan van hibás út. Gyakran
azonban ilyen munkákra sincs szükség s a munkaidöt általánosan leszállítják. A hat6ság ugyanis nem terheli fölösen kelletlen munkával a polgárokat: az ország alkotmánya fókq,pen
arra irányul, hogy a közszükségIetek kielégítése után, testi
szolgamunka helyett, minél több idö maradjon a lélek szabadsága s az összes polgárok müvelése javára. Szerintük ugyanis
ez az élet boldo~sága.
Lássuk most a közállapotokat, a tár~dalmi ~letet, a javak
fe!osztásának módját. A polgárság családokból áll; a családtagok nagyobbréS%t rokonok. Mikor a nÓK felserdülnek, férjhezmennek és férjüket otthonába követik. A fiak és unokák megmaradnak a családban s a legidósebb szülének engedelmeskednek, míg az öregség meg nem higítja eszét; akkor a korban
következö lép helyébe. Minden vá·ros hatezer családból áll,
környékétól eltekintve. Hogy a polgárság száma ne csökkenjen!
módfelett meg se suporodjék, gondoskodnak arr61, hogy egy
családban se legyen tíznél keveSébb és tizenhatnál több felnátt.
A gyerekek számát ugyanis szabál}'ozni nem lehet. Akik valamely családban számfelettiek, néptelenebb csaIádokba helyezódnek át. ~s ha az egész város túJnépesedik, kip6tolják más váro• Adanus
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sok gyengébb lakosságát. Ha pedig véletlenül szükségen felül
duzzad az egész sziget lakossága, akkor az összes városokból
összeírt polgárok, saját törvényeik szerint, gyarmatot alapítanak
a legközelebbi szárazföldön, abol a bennszülötteknek fölös és
parlag területeik vannak. A bennszülöttek velük élhetnek, ha
kedvük tartja. A barátságos népekkel társulnak, ugyanazon élet:
mód, ugyanazon erkölcsök mellett könnyen összeolvadhatnak
mindkét nép javára. Saját szervezetükkel elérik azt, hogy az
elóbb szükösnek, soványnak látszó terület, mindnyájuk számára
dússá válik. A maguknak szánt földról azonban kiÜ%ik azokat,
"kik nem fogadják el törvényeiket. Ha ellenál1ásra találnak.
hadba szállnak. Mert felette igaz okon val6 háborúnak tartják,
ha valamely nép használatlan és parlag földjei müveJéséc és
birtoklását megtagadja olyan más néptöl, mely a természet
rendje szerint onnan szerezhetné táplálékát.
Viszont: ha valamely városnak népessége megcsappan és
a S%iget egyéb részeiböl , a többi város kára nélkül nem p6tolható, akkor a gyarmati polgárok visszavándoroltatásával egészülnek ki. Inkább hagyj álc ugyanis veszni gyarmataikat, mint.
hogy a sziget városai közül egy is megcsorbuljon. Egyébként
ilyen eset a századok folyamán állít61ag csak kétszer fordult
eló, mikor gyilkos pestis dühöngött.
De visszatérek a polgárok életére. Amint mondtam, a
családok feje a legidösebb. A feleség engedelmeskedik férjének, a gyermek szülójének, általában az ifjak az idósebbeknck.
A város néBY egyenJó kerületre van osztva. Minden kerü·
let: közepén áropiac van. Ide, meghatározott házakba hordják
össze termékeiket mind a családok: a különbözó árukat külön
tárházakban helyezik el. Ebböl minden családapa azt igényli,
amire neki és családjának szüksége van; meg is kap mindent
pénz, vagy egyéb ellenszolgáltatás nélkül. Miért is tagadnák
meg tóre? Hiszen minden j6szágnak böviben vanak és attól se
félnek, hogy valaki többet kiván, mint amennyi a szüksége.
Gondolják: miért igényeljen a kelleténél többet, mikor bizonyos lehet abban, hogy a jövooen se lesz soha hiányossága.
Csak a nélkülözéstót való félelem teszi iriggyé és ugadozóvá
az összes éJólényeket, de csupán az emberben fajul PtÓAAé, ami·
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kor dicsöséggé fújja fel, hoBY javai felesle8~Dek fitogtatásával

másokat felülmúl. Utopia szervezete mellett ennek a véteknek
nincs tere.

Az előbb mondott piacokon felül élelmiszerpiacok is van·
nak a városon kívül kijelölt helyeken, hogy a foly6víz mossa
el a mocskot, a szennyet. Nemcsak a zöldséget, a fák gyümöl.
csét és a kenyeret szállítják ide, hanem az étkül S201gáló Miakat, négyiábúkat, szárnyast is. Ide hozzák a szolgák-leölte As
megtisztította vágómarhákat. Nem tűrik ugyanis, hogy polgáraik megszokj ák a% állatok mészárJását, mert véleményük szerint, ettől fokozatosan kivész a legemberibb érzés: a gyöngéd.
ség. Azt se engedik. hogy a városba szennyet, mocskot hordja.
nak, melynek rothadása megfertőzi a levegöt és betegséget
okoz.
Minden utcában, egyenlő távolságra tágas termek vannak,
mindegyiknek más és más a neve. Itt laknak az elöljárók, akik
harminc családot gondoznak. Az utca mindkét oldalán van ti·
zenöt-tizenöt. Ezek az étkezök. Meghatározott órákban az öszszes termek gondnokai megjélennek a piacon s gondozottjaik
!zámához képest igényelnek élelmet.
Elsösorban a betegekre viselnek gondot. Közk6rházakban
ápolják őket. A város körül, kevéssel a falakon kívül, négy
k6rházuk van. Tágasságuk egy-egy kis várossal felér. Ha sok
a beteg, nincsenek összezsúfolva, s j6 távol tudják tartani a
többiektöl az érintéssel fertözö betegeket. Ezek a k6rházak min.
den .~6gyeszközzel fel vannak szerelve és el vannak látva: az
ápolás is gyöngéd és gondos, folyvást vannak ott felette tudós
orvosok is. Mégse kényszerítenek oda senkit: de nincs a városban olyan, aki ellenére lenne gyógyulásának s inkább akarna
otthon feküdni, mint ott. - A betegek gondnoka, orvosi ren·
delés szerint kapja az élelmiszereket: annak a javát, amit az
egyes étkezötermek közt, ellátottjaik számához képest kiosztanak.
Csak a fejedelemre, föpapokra és fóelóljár6kra vannak
külön tekintettel, meg a követekre, vatamint a többi külföldiekre, ha ugyan vannak ott külföldiek. Kevesen vannak és ritkán; de akik ott vannak, külön kijelölt és berendezett házakat
használhatnak.
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Bi2:onyos órákban, trombitaszóra, ezekben a termekben
gyü1nek ebédre, vacsorára az elöl j ár6ság alá tartozók, kivéve a
kórházban, vagy otthon betegeskedöket.
A termek szükségletének fedezése után bárkinek szabad
a piacról eleséget hazavinnie. Tudják u8Janis, hogy ezt bolond·
jába senki se teszi. Mert, ha az otthoni étkezés nem is tilos,
senki se csinálja azt S%íveseD, nem is illik; de ostobaság is lenne
gyöngébb ételek készítésével vesWdni, mikor a közeli étterem·
ben pompásabb, derekabb készlet várja. A férfiak: fal mellett ülnek, a nók kívülebb, hogy hirte·
len rosszullétük esetén, ami gyakori aviselösöknél, rendbontás
nélkül kimehessenek a S%optat6sak szobájába. Ezek ugyanis cse·
csemöikkel külön étkezőben ülnek, ahol mindig van tűzhely és
tiszta viz, bölcső is a kicsikék ringatására. Szoptatás után a
tűzhelynél kibonthatják a pólyát és eljátszogathatnak. Minden
nó maga 5%Optatja gyermekét, ha csak meg nem hal, vagy meg
nem betegszik. Ebben az esetben az elöljár6k feleségei keresnek
hamar szoptat6t. .
A szoptatósok szobájában vannak az ötévesnél kisebb
gyermekek. A serdültkort még nem ért többi gyermek vagy feJ·
szolgál az asztaloknál, vagy, ha ehhez még kicsiny, ott áIJ.
még pedig teljes csendben. Mindezek azt eszik, amit a felnöttek
nyujtogatnak nekik; más, külön étkezési idejük nincs.
Az elsó asztal közepén, a föhelyen ül az elöljk6 a felesé·
gével. Ez az asztal emeltebb helyen áll, innen a teremben levö
egész 8fÜlekezet láthat6. - Az étkes tálakat nem a fóhelyról
elindulva szolgálják fel, hanem a legjobb falatokat először a
kitüntetett helyen ülö véneknek viszik; a többiböl aztán min·
denki egyformán kap.
Minden ebédnél és vacsoránál valami erkölcsös tartalmú
olvasmányt hallgatnak meg, ez azonban rövid, hogy ne úntasson. Azután a vének indítják meg a beszélgetést, mely tisztes·
sé8es, de nem szomorú és nem száraz. - Vacsoráná! mindig
van 2ene ~s sose hiányzik a csemege. Természetük derus és nem tilalmaznak semmi olyan élve2:etet, amiböl baj nem lesz.
Igy élnek a városban. Vidéken azonban, ahol j6val távolabb vannak egymástól a lakások) mind otthon étkeznek. Min.
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den családoak megvan az elesége, his:zen a városiakat is ök
látják el.
Ha valaki meg akarj a látogatni más városban lakó barát·
ját, vagy kedve van más helyet Játni, könnyen engedelmet nyer
erre az e1óljár6któl, vagy a fóelóljár6kt61, kivéve, ha szükség
van rá. Csoportokat is indítanak egyszerre, fejedelmi levéllel,
mely az utazási engedélyt s a visszatérés idöpontját tartalmazza.
Ha valahol egy napnál tovább idóznek, ki·ki a maga motersé·
gét folytatja s az ugyanazon mesterséget folytató múvesek em·
berséggel fogadják öket.
Ha valaki aw.ga szántából kÓS2.ál városa határain kívül s
rajtaérik, hogy nincs hatósági engedélye, becstelennek nyilvánítják, szökevéoyként hazatoloncolják és keményen megbünte.
tik; ha pedig újra erre vetemedik: szolgaságra vetik. Atyja
beleegyezésével és felesége tudtával mindenki subadon b0lyonghat városai határaiban, ha kedve tartja; de ha faluba ér,
addig nem kap enni, míg a délelótti, illetve vacsora elötti
munkaidöt le nem dolgozta. - Láthatjátok, hogy henyél&re
nincs lehetóség, dologkeriilésre nincs ürügy. Nincs borm~rés,
sörhá%, bordély, 2ÜlIésre alkalom, búntanya, játékbarlang hanem mindnyájan az állandó hasznos munkálkodásra és tisztasá.gos pihenöre ügyelnek.
Ilyen jóerkölcsü nép, szükségképpen tehát bövébeo van
minden j6nak, amiben egyenlöképpen reszesülnek mindnyljan:
nem csoda, ha nincs köztük se nyomorgó, se koldus. A ne·
keresdi országtanácsban (amint mondtam: ide évenként min.
den város három követet küld!) először is azt állapítják
nl eg, miben hol van böség s ugyanabból hol van hiányosság. Egyiknek inségét a másik fölöslegéból pótolják ki. Ilyenképpen egy család az egész sziget. Ha már két évre eJ
vannak látva, vagyis a jövő esztendei lehetóségekrót is gondoskodtak, akkor a többletet külföldre szállítják: hetedrész& a
vidék S%egényei közt osztják szét, a többit közepes áron eladják.
Ebből a kereskedésból ilyen módon hazahozathatják, amiben
otthon szükölködnek; ámbár a vason kívül, úgysz61ván
semmi ilyes sincs; továbbá nagymennyiségű aranyat, ezüstöt sze·
reznek. Régi szokás ez ""'luk s így ebból a két anyagból hibe-

-~

",mes /Imel,öl

tet1en menniység gyült be ho%zájuk mindenünnen. - Midón
háborúra kerül a sor, magas %SOldon, külföldi katonákat toboroznak, kiket szívesebben vetnek pusztulásra, mint saját pol.
BÚaikat. Tudják, hogy nagy pénzen az ellenséget is meg lehet
venni, vagy árul& talátva, vagy konkolyt hintve közéjük. Ja. dolgok bölcs mérlegelöje nem fog ezen csodálkozni: ha
egyéb berendezkedésük is annyira különbözik a mieoktőI. hát
az arany és e%üst felhasználása tekintetében is inkább a maguk
szokása S%erint járnak el, nem a mienk szerint!
Maguk nem használnak pénzt. Csak arra az esetre ónik,
ha hasznát vehetik, de lehet, hoBY ez sose következik be. Eközben a náluk levő aranyat és ezüstöt, melyböl a pénz készül,
senki se becsüli többre, mint amennyit használhatÓJáguknál
fogva megérnek. Már pedig, ki ne tudná, hogy alatta maradnak a vasnak! Herkulesre! Ja. vas époly nélkülözhetetlen az
embemek, akár a túz, a levegő. Az aranynak, ezüstnek ellen·
ben semmi olyas tulajdonságot sem adott a természet, amit
könnyen ne nélkülömetnénk. csak az emberi balgaság értékeli
ritkaságukat. Bez%eg, a természet: ez a gondos szülő, kezünk
ü8Yébe rakott minden jót: a levegőt, a vizet meg a földet is, de
alaposan eldugta azt, ami hívságos, ami haszontalan. Már
most, ha ezeket a fémeket ott valami toronyba, lakat alá he·
lyeznék: amilyen oktalan a tömeg, meggyanusíthatná a fejedelmet és a tanácsot, hogy furEanggal elvonják a nép elöl s maguk húznak belőle valami hasznot. - Ennek elkerülése céljából olyat eszeltek ki, ami egybehangzó többi intézményükkel.
de hihetetlen azok számára, akik nem ismerik szokásaikat. Na·
gyon eltérnek ezek a mi szokásainkt61, ahol oly sokat ér az
arany és azt annyira őrzik. - Evéshez-iváshoz olcsó, de nagyon
csinos agyag· és üvegedényeket használnak, míg azokat a bizonyos szennyedénykéket, nemcsak a közös étkezötermek, de a
magánházak részére is, aranyból és ezüstből készítik. Ugyan.
ilyen fémekböl kovácsolódnak a kéz- és lábbilincsek, melyek.
kel rabszolgáikat szedik ráncba. Végül, akik valami becstelen
bünt követtek eJ, a%oknak aranyfüggők csüngenek a fülükböl,
aranygyürü van az ujjukon, aranylánc a nyakukon és aranyabroncs a fejükön. Igy minden módon gondoskodnak arról,
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hogy az arany és ezüst megvetés tárgya legyen. Más nemzetek

úgy válnak meg ezektöl a fémektöl, mintha beleiket tépnék ki;
a seholsincsek, ha egyszer mindezt kizsarolnák tólük, olybá se
vennék, mintha egy garast dobtak volna ki. A vízparton gyöngyöket 8fÜjtenek; a hegyekben gyémántot és barnarezet; nem
keresik, de amit véletlenül találnak, összeszedik. Ezeket kisdedeikre aggatják ; tetszik is azoknak zsenge korukban ez az
ékesség; mihelyt azonban megjön az eszük, épúgy másfelé
fordul figyelmük, mint ahogy a mi gyermekeink idővel elhányj ák a diót, a gombot, a labdát. Nem kell ehhez szülöi intés: maguktól teszik, mert nagy gyereknek ez már nem való.
A szeleburdiak· követsége alkalmával tapasztaltam legélénkebben, intézményeik és gondolkozásuk tekintetében menynyire különböznek a többi nelI1%etektöl. Ottlétem idején érkeztek Nekeresdbe. - A szeleburdiak messze laknak és kevés
érintkezésük volt Utopiával. l!rtesültek arról, hogy testét ott
senki se cifrázza; azt gondolták tehát, hogy nem is telik erre
szegényeknek. Gögös-oktalanul elhatározták tehát, hogy pompásan felcicomázva, val6sággal istenek gyanánt fognak megjelenni a nyavalyás utopiaiak szeme előtt és ruhájuk ragyogásával kápráztatják el öket. Igy hát három követük száz kísérő
vel érkezett, tarkabarkán öltözött valahány: sokan selyemben.
A követek pedig, hazulról nemesemberek lévén, ruhájuk aranyhílIl%és, rajtuk aranyJáncok és fülbevalók, kezükön aranygyürü,
kalapjukr61 gyöoggyel, drágakővel ragyogó kösöntyük függtek.
A kü1földetjárt kevesek kivételével, persze, a seholsincsiek szemében mindez a pompázatos felszerelés: megbélyegzésnek látszott. Gazdáik helyett a legkisebb személyiségeket üdvözölték, míg a követeket, mert aranyláncot viseltek, rabszolgának hitték és ügyet se vetettek rájuk. Láttad volna a fiúkat,
akik már elvetették a gyöngyöket és drágaköveket! Mikor meglátták a követek kalapjának fi tyegöit, megbökték anyjukat ~
titkon megkérdezték:
.,Anya, mondd, miért van ennek a nagy kamasznak
gyöngye és drágaköve? Hiszen, már nem kisgyerek!"
A szülék is komolyan leleIték:
• Anemoliak
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"Hallgass! Gondolom: a követek boh6cai ezek
Bezzeg, amikor a követek nehány napig ott tartózkodtak,
ugyancsak zavarba jöttek, látván, hogy mennyire semmibeveszik
a ren8eteg aranyat, melyet náluk otthon olyan becsületben tar·
tanak. Hiszen itt egy szökött rabszolga bilincseibe több aranyat
& ezüstöt kovácsolnak, mint amennyibe hármuk föl szerelése
került. Kedvük 1ek6kadt, szégyenkezve vetették le kérkedésre
szánt cifraságukat, különösen, amikor közelebbröl ismerkedtek
meg Utopiával s megértették erkölcseiket, szokásaikat.
Csodálkoznak azon, hogyan tetszhetik embereknek ilyen
kis drágakövecske kétes csillogása, mikor bízvást bámulhatnák
a csillagokat, vagy akár a napot. & ki olyan bllta, hogy elö·
kelöbbnek gondolja magát a finomabb szövésű gyapjú miatt,
hiszen, akármilyen finoman van is szöve, előbb birka hordta s
az a birka aWta is birka maradt. Azt is csodálják, hogy a tulajdonságainál fogva oly haszontalan aranyat minden nemzetek
olyan nagyra becsülik, hogy annál még az embert is kevesebbre
~rtékeJik, pedig általa és csupán az ember használatában szá·
mít az arany értéknek. Annyira mennek ebben, hogy akármely
tökfi1kó, akinek annyi esze sincs, mint egy fatuskónak, butasá·
gánád. csak szemtelensége nagyobb: szolgálatában tarthat számos
bölcs és derék embert csak azért, mert nagy rakás arany jutott
ki neki. Ha pedig a vakszerencse, vagy valami törvénycsavarás,
mely épúgy mélybe vethet a magasból, mint a vakszerencse. ezt
az aranyat gazdáját61 rokonságának legaljasbb fick6jához viszi
At, nem csoda, ha hamarosan saját szolgájához szegódhetik be
szolgának ... mintha csak járuléka, függeléke lenne a pénznek.
De még sokkal jobban csodáJják és lenézik azok butasá·
8át, akik csaknem isteni tiszteletben részesítik a gazdagokat
noha sem adósaik, sem lekötelezettjeik ; semmi másért, csak
azért, mert gazdagok. Pedig tudják róluk, hogy piszkok, hogy
fösvények és a2t is holtbiztosra vehetik, hogy aranyailc tömegé·
1>61 világéletükben egy vasat se fognak látni.
Ilyen és hasonló vélekedésekben nőnek tel, hiszen olyan
országban nevelkednek, melynek berendezkedése távol áll u
efféle ostobaságokt61; a tudomány és irodalom is megerösiti
öket ebben.
Kevesen vannak ugyan egy-egy városban, akikben már kis·
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fiú korukt61 fogva felfedezték a kiváló észt, jeles szellemet &
a szép mesterségekre való hajlandóságot, s akik tudományos
hivatással esr& munka alól mentesek, mégis az összes fiókat
bevezetik a tudományosságba és a nép j6része: férfiak és nők,
mint már mondottam, tanulmányokkal töltik munkától ment
6ráikat. -

Ismerik a csillagok pályáját és az égitestek mozgását. De nem is álmodnak arr61, hogy van·e a bolyg6knak .,kedve%ö". vagy "kedvezötlen" állása és hogy micsoda szélhámosság az egész csillagjóslás. De hosszú tapasztalat alapján, előre
tudják az esót, a szelet és az időjárás egyéb válto~ait. -

A bölcsészetben, nevezetesen az erkölcstanban, arról vitáz..
nak, mint mi: a lélek, a test és a külvilág javairól; vajjon
javak.e minde%ek, vagy csupán a lelki adomáoyok. Sz6lnak az
erényről- és a gyönyörűségről. Mindenekfelett azonban legföbb
kérdésük, miben rejlik az ember boldogsága: egy, vagy több
dologban.e. Ebben a kérdésben a tekintélyesebbek egybehangz6an a gyönyörüség pártján vannak; ebben látják az emberi
boldogság teljességét, vagy legalábbis javarészét. ~s váltig
csodálkozhatunk, hogy ennek a gyönyörüségröl ~61ó tannak
tám.15zát vallásukban lelik, meJy méltóságos és szigorú, majd.
nem komor és bús. A boldogságot ugyanis úgy fejtegetik, hogy
az ala~ételt mindig a vallástanból merítik. összekapcsolják
az észokokkal dolgoz6 böJcsészettel, mert enélkül az észt gyön.
gének és tehetetlennek tartják a val6 boldogság kinyomozására.
Ezek a vallási alaptételek a következők: A lélek halhatatJan; Isten kegyelméből boldogságra született: ez életünk után
erényeinkért és jótetteinkért jutalmat, büneinkért büntetést
kapunk. Ámbár ezek vallási tételek: az értelem is arra vezérel,
hogy higyjük és fogadjuk el. Habozás nélkül kijelentik: ezen
elöfeltételek nélkül senki se lenne oly ostoba, hogy árkon-bok.
ron át ne hajszolnA a gyönyötÜséget, csupán ezek az alaptételek
\Ívják meg, hogy kisebb gyönyötÜségért fel ne áldozza a na·
gyobbat, különben úgy kerget né, hogy baj lenne a vége. Hi·
szen valóban oktalanság lenne az erény meredek, nehéz útj át
járni, nem élvezni az élet kellemetességeit, söt önként vállalni
a fájdalmakat, amiknek semmi jutalma se várhat6. Mi is le.
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hetne a jutalom, ha ezt az ep,ész életünket bajoskodva, nyomorultan töltöttük! Űgy gondolják tehát, hogy a boldogság nem
találhat6 mindenféle gyönyörüségben, csakis a jóban és tisztesben.
Más felfogás szerint, a boldogság a legföbb j6, honá
maga az erény vonja természetünket s így a boldogság az
erényböl fakad. Azt fejtegetik ugyanis, hogy erény: a természet szerint élni, ahogy maga Isten teremtett minket; követni
kell a termé52et irányftását s eszünk megmondja, mit kell kí·
vánnunk, mit kerülnünk. A halandókban mindenekelött
az ész gyújtja föl a fölséges tJristen szeretetét és tiszteletét.
Neki köszönhetjük létünket és hogy lehetóségünk van a boldo~.
ságra. Továbbá az ész indít fel és buzdít minket, hogy lehetö·
leg legkevésbé nyomott és lehetöleg vidám életet éljünk mi ma·
gunk s ezt mutassuk mindenki másnak; hogy erre jussanak cl
a mi segítségünkkel, alkalmazkodva a természethez. Hiszen az
erény legkomorabb és legridegebb követöi és a 8yollyömek
gyűlölöi se hirdettek soha csak munkát, virrasztást, mosdatlanságot, hoBY egyben me~ ne parancsolják, tehetséged szerint,
mások inségének és bajának enyhítését és ne tartsák d,ícséretes.
emberséges eljárásnak, hogy az ember embertársának üdve és
segedelme legyen. Már pedig, ha nagyon emberséges dolog
mások terhét könnyítenünk s elüzve bánatát, visszaadni öt az
élet kel lemetességeinek, vagyis a gyönyöcüségnek ( és az
ember ezt az erényt gyakorolhatja leginkább!): nemde a terméS2et ösztönöz arra mindenkit, hogy önmagával szemben is
ugyanígy járjon el. Miért lennél kevésbé kegyes magad iránt,
mint ahogy másokhoz kell lenned? Midón a természet arra int,
hogy másokhoz j6 légy, nem parancsolja ugyanakkor azt, hogy
önmagaddal szemben bösz és kegyetlen légy! Azt mondják,
hogy a kellemes életet, vagyis a gyönyörűséget minden cselekvésünk végcéljául maga a természet rendelte nekünk. Rendelése szerint élni: erény.
A természet arra rendeli az embereket, hogy egymást köl.
csönösen derüsebb életre segítsék. Méltán: mert nincs felsöbb·
rendü ember, akire külön gondja lenne a természetnek. A természet mindenkit egyfonnán melenget, egyenló szeretettel karol
At. 181 tehát azt is megparancsolja, ne keresd úgy a magad ja-
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,·át, hogy mások kárára légy. -

E törvények tiszteletbentartása

mellett gondot viselned a magad elónyére: bölcseség, a közj6ra: kegyesség. De mások gyönyörüségébe gázolni, míg a ma·

gadét hajszolod: jogtalanság. Ha pedig magad lemondasz va·
Jami ról, hogy másoknak adhasd: emberség és j6ság; soha annyit
el nem von, mint amennyit szerez. Mert j6tett fejében jót várj.
Továbbá a j6cselekedet tudata és istápoltjaid szeretó, j6akaró
hálá.ja több gyönyörüséget szerez lelkednek, mint amennyit testedtól megvontál. Végül a hívó lélek könnyen ráhagyatkozik
arra is, hogy lsten az ideig tartó, kicsiny g}'önyörüség fejében
nagy és el nem múl6 örömmel fizet. ~/findebböl tehát serény
mIvelkedéssel és a dolgok fontosságával azt követke%tetik, hogy
minden cselekvésünk, de köztük még virtusaink is, végcéIul •
gyönyörűségre, a boldogságra irányulnak.
Gyön)'örüségnek nevezik a testnek és léleknek minden in.
dulatát és állapotát, mely a természet szerint, élve%etet okoz.
Nem hiába hangsúlyouák: természet szerint. Mert nemcsak az
érzés, de az egyenes gondolkodás is arra hajt, amit nem jogta.
lansággal érünk el, amiért nem áldozunk fel különb élvezetet,
aminek nem letörés a következménye: ami term~zet Slerint
val6 gyönyörüség. Azt tartják, hogy nem vezet boldogságra
semmi, amit az emberek ostoba egyetértéssel j6nak játszanak, de
a természet ellen való. - Sót, ha egyszer elfogadták & na·
gyon h6dolnak ezeknek, annyira igénybe veszi a lelkeket a hazug gyönyöcüség, hogy helye se marad az igni, a gyökeres ~1
vezeteknek. Mert sok olyan dolog van, melyekben természet
szerint semmi j6 sincSt söt sokkal inkább rosszat tartalmaznak:
alantas vágyak kerpge mégis úgy rávisz, hogy nemcak I
legnagyobb gyön}'örüsé~ne'<: számftanak, hanem egyenesen ~let·
céloknak.
Ilyen kerge gyönyört követnek azok, akikról már sz6kam
s akik a%t hiszik, hogy annát különbek, mennél különb a ruhájuk. Kétszeres tévedés! Sem a ruhájuk nem jobb, sem ök maguk. Egyforma haszna van a szövetnek, akár finomabb S%öv&ü,
akár durvább. ~s ezek az emberek mégis fennhordják a% orru·
kat, mintha a természet tüntetné ki öket; nem saját tévedésük.
Mintha a ruhát61 saját értékük növekednék meg: IZ elegin!
ruha jogán olyan köszönt~st követelnek, melyet rosszabb rohi·
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ban el nem várhatnának és fe1háborodnak, ha ezt meg nem
kapják.
De nem ugyanilyen esztelenség-e ragaszkodni az üres.
mit se használó köszöntéshez? Mert uBfan minö természet szerint való, igaz gyönyörüséget okoz, ha kalap nélkül látod mások fejebúbját, vagy meghajlítva térdét? Meggyógyul ettöl a
te térdedben a köszvény, vagy megenyhül fejedben az elme%avar?
Csodás, hogy csalóka gyöoyörűségükben képzelödve, milyen tetszelegve bolondoznak azok is, akik nemesség dmén
le8Ye%getik és csodálják magukat: mert ennyi, meg annyi nemes östöl S%ármaznak, kiknek hosszú sora gazdag volt, földbirtokos • • . mert ez jelenti a nemességet. De hajszáJnyival se
~rezoék magukat kevésbé nemeseknek, ha óseikról semmijök se
maradt volna, vagy maguk herdáilták volna el, ami rájukmaradt.
Mint mondtam, awkat is ideszámítják, akik a gyöngyöktlSl & drágakövektól vannak elragadtatva. Addig meg nem
vesznek ilyet, míg az eladó meg nem esküs%ik és biztosítékot
nem ad, hogy az a gyönBY, vagy drágakó: valódi. Ilyen óvatosak, hoBY a valódi helyett szemüket után%at ne csalja meg.
De, ha nézed & a valódit nem tudod a mesterségestól megkülönböztetni, miért kisebb Bfönyöcüség neked az egyik, mint a
másik? Herkulesre mondom: egyik se különb a másiknál; a
vak is látja.
Hát, akik fölöslegesen halmozzák a kincseket; nem ~rt,
hogy sokból éljenek, csupán, hogy látását élvezzék! Vajjon.
igaz, va8Y hamis gyönyörüség bábjai ezek?
Vagy azok, akik ellenkezöképpen vétkeznek: eldugják aranyukat, ahol többé nem használhatj álc, nem is láthatj ák; elve··
szejtik, mert aggcSdnak, hogy elvész! Dehát nem elveszett-e a
kincs, amit földbeástál: nincs belöle haszna senkinek az égvilágon. Neked sincs! ~s te örvendsz kincsed eldugásán, mintha
lelked lenne biztonsáJgban. Ha tolvaj lopná el és te tíz év mulva
meghalsz, anélkül, hogy rájöttél volna: nem mindegy-e, hogy
megvolt-e tíz évig a rejtett kincs, vagy nem, mialatt te úgyj~
~lküle éltél? Igy is, úgy is~ egyre ment.
ll,en hfvságos élvezetnek számítják a kockajátékot. (Ezt
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a bolondságot nem ismerik, csak hírét hallották). Dyennek a
vadászatot, madarászatot. Kérdik: mi öröm lehet koclcákat ku·
pába vetni? 1!lvezet? Jó. De, ha annyiszor csinálják, iga%án
megundorodhatnak töle! Vagy élvezet, hogy ugatnak, vonÍtanak a kutyák? Inkább kellemetlen. Es miért ne kergessen kutya
kutyát, miért nyulat? Miért nagyobb élvezet ez neked? Egyre
megy: egyik szalad a másik után ... Legyen meg az örömöd!
Vagy az ölés reménye, a marcangolás látványa izgat? Inkább
sajnáJnod kellene, hogy a kutya szétharapja a nyulacskát, az erós
a gyöngét, a vad a futós félénket, a ragadozó az ártatlant. Utopiában a vadászMt mészároso1aa hagyják s erre, mert nem Ra·
bad emberekhez illó mesterség, mint mondottam, rabszolgákat
alkalmaznak. Senuniféle kórság, vagy megszokás kitekerte felfogás nem
vált<YJJtat a dolgok termésMén; a gyönyötÜség termés%etén

sem.
Az igaz gyönyörü.ségeket többféleképpen osztályozzák:
vannak lélek- és vannak testünk-adta gyönyörüségek. Lélek·
adta az "értelmesség és az igazságba való elmélyedés édessége.
Ide tartozik a jóltöJtött élet emlékezete s a jövendó boldogság biztos reménye.
A tesi gfönyötÜ.ségek kétféleképpen jelentkeznek. Elóször
is, melyek testünket kellemetességgel töltik el és felüditik tagjain.
kat, midön azokat a bennünk levó hévség ellankasztotta. Igy
u étel-ital felvétele s a testünkben levö felesleges anyagok ki·
ürülése: pl. ha székJetünktől megtisztulunk, ha gyermeket nemzünk, ha viszkető részünket vakarjuk, dörzsöljük.
De támad igaz 8yönyörüségünk akkor is, ha testünk nem
kívántat vesz feJ, se terhelót ki nem ürít: érzékeinket mégis valami titokzatos eró, nemes indulat csiklandja, járja át, tölti be,
mint pl. a zene hallatára.
A testi gyönyörűség más alakja, szerintük, a nyugodalom.
ban, az egyenletes testi állapotban rejlik: ez a semmi bajtó!
nem zavart egészség. A fájdalommentes egészség önmagában
véve is gyönyörüség, még ha semmi kívülről jövö élvezet sem
sarkallja. Ámbár ez kevésbé mutatkozik érzékeink számára,
kevésbé nyilvánvaló, mint az izgága éhség, szomjúság követelódzése, mégis a legnagyobb Bfönyöcúségnek tartják. Mind a

seholsincsiek nlgyrabecsülik, mindenek alapjának és talpkövének vallják: ez teszi csak kellemes és kívánatos állapottá az
életet és ha ez nincs, semmi se adhat gyönyörűséget. ,
Kiváltképpen a lelki gyönyöiííségeket becsülik, ezeké az
el SÓ, a föhely. Becses az erények gyakorlása s a jó élet öntudata.
A testadta gyön)'örü5égek közül az egészségé a pálma. Mert
kellemes az evés, ivás és a másfélék, de szerintük, ezek csak
azért: kívánatosak, mert az egészséget szolgálják. Nem öncél az
efféle, csak annyi az értéke, hogy erösíti a jóérzést ellenséges
tárnadásak álnoksága ellen. Mert a bölcs inkább kerüli a beteg~get, mintsem hogy orvosságot kívánjon; inkább a fájdalmat
teszi lehetetlenné, mintsem gyógyít6 írt használjon. Olyan
gyönyörüségek az utóbbiak, melyeket jobb nem ismerni. Ha va·
lakinek ez is gyönyörűség, ettól is boldog, úgy bizonyára akkor
lenne a legboldogabb, ha világéletében éhség, szomjúság, viszketés bántaná, amit evés-ivással, vakaródzással, karmol6dzássaJ
ápolgathatna. Ronda dolog ez, nyomorúságos, ki nem látja? Bi·
zony szemetje ez minden gyönyörüségnek, nem is egészséges,
nem is lehet el visszahatás nélkül: s ez a fájdalom.
Atz éhséggel étvágy jár, de mértékük nem egyforma. Mert
ez kicsin yben és eleinte: élvezet, de ha az élvezettel együtt ki
nem elégítödik, nagy mértékben és tartósan már: fájdalom. Ezt
az élvezetet túl nem becsülik, csak S%Ükségletnek tartjálc. Mégis
örülnek ennek és hálásak érte a természetnek, a jóságos szüJónek, mely nyájasan, kellemesen hívogatja gyermekeit arra,
amit szükségszeruen is meg kellene tenniök. Milyen keserves
lenne az élet, ha a mindennapos éhség és S%omjúság rosszullé~
tét mérgekkel és keserü orvossáRokkal kellene kezelnünk, úgymint más, ritkábban elöfordu16 bajokat!
.
Különös, becses adománya a természetnek a testi szépség,
eró, üg}'esség; ezeket S%ívesen fejlesztik. ~{jnd e tekintetben az a rendjük, hogy a kisebb gyönyörűség ne gátolja meR a nagyobbat s a gyönyörűség ne járjon
fájdalommal: már pedig az alantas gyönyör azzal jár.
De bezzeg bolond, önkínzó ember, hálátlan a term&zet
iránt, nem is méltó adományaira, az olyan, aki jótéteményeit
visszautasítja, aki megveti a test szépségét, erejét megJankasztja.
serénységét e1tomhítja, test~ böjtökkel aszalja, vétkezik esész.
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sé8e ellen, semmibeveszi a természet eBYéb kedvezéseit a virtus
üres árnyékáért, amh'el magának seDl1l1i jót se tesz: csakhogy
majd könnyen bírja elviselni a balsorsot... mely talán sose
éri ut61. Más eset, ha a maga kényelmére nem ügyelve, lán·
golva viseli gondját ~ásoknak és a köznek és fáradozásai fejé.
ben nagyobb gyönyörűséget vár IstentóI.
Ez tanításuk az eréoyröl és a gyönyörűség ról és nt hiszik,
hogy ennél igazabbat emberi ész ki nem találhat; legfeljebb
szentebbet sugallhat az embemek mennyei vallás.
Annyi bizonyos, hogy ez náluk a törvény és sehol sincs
jelesebb nép és boldogabb ország.
Testük serény és edzett, erösebbek, mint termetükröl
gondolná az ember, noha az sem hitvány. Földjük, bár nem
termékeny, az éghajlat se kedvezö, széllel és idöjárással úgy
megbirk6znak, földjüket oly szorgalommal művelik, hogy nincs
náluknál termésben, baromban dúsabb nemzet, sehol se egész.
ségesebbek a% emberek, sehol se kevesebb a betegség. Nem·
csak úgy művelik a földet, ahogyan általában szokták, de oly
szorgalmatossággal gazdálkodnak, hogy mesterséggel és mun·
kával feljavítják a természeténél fogva sovány talajt. A nép keze
egyhelyütt erdöt irt, másutt ültet. Ezt nem teszik a talaj tennékenységére való tekintettel, hanem a szállítás okáb6l: boBY a
fa közelebb legyen a tengerhez, folyókhoz, vagy éppenséggel
a városokhoz; mert a termést kisebb fáradság hosszú útra vinni,
mint a fát.
]ókedélyü, tréfás nép, eszes, szeret pihenni és mert mu·
száj, j61 bírja a testi munkát. Nem kíván egyebet, csak szel.
lemi foglalatossá,got, ebben fáradhatatlan. Tólem kapták meg Platon összes munkáit, Aristotelestöl
is egyet-mást és Theophrastos művét a növényekröl; ez sajnos
sok helyen csonka volt. Csereámképpen közepes nagyságú %sá·
kot dobtam a haj6ba, könyvekkel telten, mikor negyedszer
keltem útra s feJtettem magamban, hogy egyhamar nem jövök
vissza ... inkább soha. Az ut6bbi könyvre aztán a haj6út alatt
nem j61 vigyáztam, nekiesett egy bajcsináló, játékos macskamajon és innen-onnan lapokat tépdesett ki beJóle, tönkretette.
A köJtök közül megkapták Aristophanest, Homerost,
Euril'idest és Sophoklest: Aldus kisméretú kiadásában. - Uti·
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társam látta el öket orvostudománnyal, magával vivén Hyppo-

krates ~ Galenus kisebb IDÚVeit.
.
Ezeket a köoyveket nagyon mesbecsülték. Bár minden
nép közül ök szorulnak legkevésbé az orvostudományra, mégis
naBYoo sokra értékelik. Tudományát a bölcsészet legszebb és
leghaszoosabb ágának tartják, segítségével nyomozhatók a 001·
~zet és a természet rejtelmei. Ez szerintük, nemcsak csodás
BJooyörüség, de ennek révén elnyerhetö mindenek Alkot6jának és Teremtöjének kegye is. Azt tartják ugyanis, hogy más
mívesek módjára, O: hadd lássik e világnak gépezetét, feltárta azt az ember elótt, akit egyedül méltatott ennek megC!rt~re. Inkább szereti hát ut, aki az O müvét kíváncsian, figyelmesen szemléli, mint azt, aki esztelen állat módjára, ostobán &dektelenül észre se veszi e%t a aodálatos látványos-

sásat·-

Készséges szivvel fogadnak bárkit, aki körülnézni j~n
ho%zájuk, vagy akit kivál6 szellemi képesség, avagy sok utazás
folytán vi1á&látottság tesz aj ánlatossá. Minket is ez tett kedves
vendégekké. Szívesen hallgatják, mi újság a nagyvilágban. Kereskedés okából azonban nemigen kopogtatnak náluk. Mit is
lehetne oda szállítani, legfeljebb vasat; esetleg aranyat, ezüstöt:
de e% nem kell nekik. Saját kivitelüket pedig inkább maguk
intc!zik, semhogy másokra bíznák. Ez úton ismerkedhetnek
más népekkel s a tengerjárást, a hajó. is gyakorolják.
Rabszolgákul nem hadifoglyokat tartanak, legfeljebb, hii
maguk ejtették fogságba, nem is rabszolgák gyermekeit,
nem is szerzik öket más népek rabszoJgavásárain. Rabszolgasággal sujtják ellenben azt, aki náluk büncselekményt követ
el, vagy, ami gyakori eset, akiket külföldön ítéltek halálra
bűneik miatt: ezeket olcsó áron nagy számban vásárolják, néhn
ingyen is megkapják. Az ilyen rabszolgákat folyvást dolgoztat.
ják, lánaa is verik. De a magukéihoz még keményebbek: hi·
szen kiváló nevelésben részesültek, az erényre is úgy megtanf..
tották öket, hogy ha mégse 6vakodtak a büntöl, alaposabban
rászolgáJnak az elrettentö példaadásra, mint a külföldiek.
Másfajta rabszolga az az idegen nemzetbeli, aki szegény
munkás létére, önként jött honájuk szolgálni. Ilyennel tisz-
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tességesen bánnak, nem terhelik a szokásosnál több munkival
és nincs sokkal rosszabb dolguk, mint a polgároknak. Ha
menni akarnak, ami ritkaság, nem tartj ák vissza erövel, de
j utalom nélkül nem is küldik el öket.

Amint mondtam, a betegeket nagy gyöngédséggel ipol.
ják, semmit se mulaS%tanak el, hogy egészségük orvosság,
vagy gondos étek révén helyreáIljon. A gyógyíthatatlan bete·
gek fájdalmát ~lássaI, beszélgetéssel s minden lehetö csillapít6szerrel enyhítik. Ha azonban a betegség nemcsak 81ógyithatatlan, de állandó kínt, gyötrelmet is okoz, akkor a papok
és a hatóságok arra bu%dítják az illetöt: minthogy az ~let kötelességeire alkalmatlan, másoknak kolonc, magamagának teher,
saját halálát túlélte: ne éltesse tovább betegségét & ne ne·
velje tovább romlását. Kínl6dás az élete, ne húz6djBc hát a
haláltól: vágjon neki jó lélekkel. J! Iete keserves, mint a oortOO,
a kínpad: haljon meg önként, vagy egyezzék bele, hogy mások szabadítsák meg. Ezzel okosan cselekszik, mert a halál nem
kelemetességeknek, hanem gyötrelmének vet véget. Jámbor.
szent cselekedet is, mert ~zel Isten tolmácsainak, a papoknak
tanácsát követi. Akik hallgatnak a rábeszélésre, önkéntes ~he
~ssel fejezik be életüket, vagy altat6szert kapnak ~ nem is
érzik halálukat. Senkit se veszejtenek el akarata ellenére, gondja
viselését se csökkentik. De tisztes dolog, ha valaki tanácsra
hal meg.
Ha azonban valaki a papok és a tanács javallata n~lkül
öli meg magát, a%t se temetésre, se elégetésre nem méltatják;
mocsárba vetik temetetlen.
Tizennyolc éves kora elött nö nem megy férjhez. a férfi
csak négy évvel idősebb korában nősülhet. Ha házasság elÖlt
férfit vagy nöt titkos szeretkezésen érnek, mindkettöt szigorúan
megr6ják, házasságukat megtiltják, hacs3k a fejedelem búnbocsánatot nem ad. De ugyancsak nagy szégyenben marad a
családapa és anya, akiknek házán esett az eset, hogy miért nem
vigyáztak jobban.
Elóreval6 gondviselésböl büntetik oly szigorúan ezt a
bú nt, mert kevesen egyesü!nének házastársi szerelemben, hoJ)'
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eggyel töltsék egész Betüket és még az ezzel járó terheket is
viseljék, ha laza ágyasságot is sürün váltogathatnának.
A házastárs választásánál is komolyan és szigoruan betart·
ják szokásukat, mely nekünk lehetetlennek, sót hirtelenében
nevetségesnek látszik. Egy tisztes asszony ugyanis egészen leplezetlen megmutatj a a nőt s egy bizalmiférfi viszont ugyancsak
ruhátlanul mutatj a be a lánynak a völegényt . .• Bolondságnak
mondtuk ezt a szokást és nagyot nevettünk rajta. Ok azonban
elcsodálkoztak a többi népek nagy ostobaságán, akik midön
csekélyke pénzen lovat vesznek, oly óvatosak, hogy nem kötik
meg addig a% alkut, míg nyerget és minden szerszámot le nem
vesznek róla és az amúgyis meztelen állatot meg nem nézik.
hogy a takarók alatt holmi daganat ne rej tózzék. A házastárs
vá1asztásánál azonban, ami életresz6ló gyönyörüséget vagy kel.
letlenséget jelent, oly hanya8U1 járnak el, hogy az egész nöból
csak tenyérnyi helyet néznek meg: 8% arcát, míg teste többi
r~ ruha rejti; ehhez kötik le magukat s aztán utólag derül
ki a nagy veS%edelem.
Mert nem mindenki olyan bölcs, hogy csak a% erköl.
csökre nézzen, hiszen még bölcs házastársak számára is nász·
ajándék a testi adottság a lelki erények mellett. A leplek alatt
oly csunya torzulás rejtözködhetik, ami bizonyelidegenítheti a
férfi ,lelkét feleségétöl, amikor testétól már el nem szakadhat.
Ha baleset okozza a tOr%Ulást a nász után, ki-ki viseli a sorsát;
de ~ elóbb történt, senkit se ejtsenek csapdába. Kell, hogy
törvény vigyázzon erre s annál is inkább nagy gondviseléssel.
mert azon az egész tájon csak ök érik be egy házastárssal s a
házasságot vajmi ritkán szünteti meg más, mint a halál: Igy
• házasságtörés és az elviselhetetlen természet. Ha valamelyik
házastárson ilyen sérelem esett, a tanácstól engedeImet kap.
hogy új házastársat válasszon, a másik pedig becstelen lesz
Es magányos életet kell folytatnia. Egyébként ner~ türik, hogy
valaki eltaszítsa büntelen házastársát, ha valami testi baj éri,
annak akart ellenére: kegyetlenségnek ítélik elhgyni, amikor
leginkább van szüksége vígasztalásra: ha ingatag és hűtlen a
másik betegségében, vagy öregkorában, ami maga is betegség.
Az is megesik, hogyha a házastársak természete nem egyezilc, mindegyik más után néz, akivel elégedettebb életet remél:

önkált elválnak és új házasságokat kötnek. Ehhez azonban ole.
vetlenüJ az országtanács engedelme szükséges, mely addig nem
mondja ki a válást, míg az ü8Yet meg nem vizsgálta és tagjai
feleségeivel is szorgosan ki nem vizsgáltatta. Igy se teszik köny.
nyert, mert káros dolognak tartják, hogy a hitvesi szeretet helyett a reményt erösítsék, hogy könnyen lehet új házasságra
lépni.
A legsúlyosabb rabszolgasággal sújtják a házasélet megfertÖ2:öit és ha mindkettö házas volt, a sértett felek, ha akarják,
eltaszíthatják házastársaikat és házasságra léphetnek egymással,
vagy bárkivel. De, ha a sértettek valamelyike a baj ellenére is
kitart házastársa iránt való szerelmében, a törvény nem tiltja,
hogy vele éljen továbbra is, ha az elítéltet követni akarja kényszermunkájára. Megesik olykor, hogy némelyeknek bűnbánata,
másoknak serény szorgalmJ kön>~örületre indítja a fejedelrnet
és visszaadj a szabadságukat. De a visszaesö bünösre halál vár.
Egyéb büncselekményekre a törvény nem szab ki határozott büntetést, hanem a súlyosbít6 és enyhítö körülmények fi·
gyelembevételével, az országtanács mond itéletet.

Majdnem minden súlyos bünre rabszolgaságot mérnek,
mert ez elég gyászos a bűntettesre és célszerűbb az államra,
mintha a bűnösöket leöli, hamarsággal elteszi láb alól; mun·
kájuk ugyanis hasznosabb, mint haláluk és példájuk tartósabban riaszt vissza másokat hasonló gaztetlöl. Ha azonban az
Igy kezeitek föllázadnak és visszaesökké válnak, akkor megölik öket, mint a szelídíthetetlen állatokat, melyeket ketrec.
kötelék meg nem tör. De a béketüróknek nem vész el reményük, ha elviselik a hosszú rosszat és bünbánatot tartanak s
nyilvánval6. hogy búnük indítja öket erre, nem a büntetés.
Idónként az uralkodó kiváltságos joga, idönként népszavazásé,
hogy enyhitse S%olgaságukat, vagy megszüntesse.
A bűncselekmény kísérlete époly véS%thoz6, mint maga a
cselekmény. Mert minden gaztettnél a megfontolt kísérletet
egyérteimünek tekintik magával a tettel, nem írj ik ugyanis
javára a sikertelenséget, ha a sikertelenség nem rajta múlott. -
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Felfogásuk szerint, tehetetlen, buta az olyan, aki
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soodozza természetes alakját, de kendözászerekben keresni segítséget, BYalárl.atos ostobaságnak számít. Saját tapasztalásukból tudják ugyanis, hogy az ass%ooy derék erkölcsei ~s tisztessége miatt époly kedves férjének, mint bájai miatt. Mert sokak figyeImét csak a szépség kelti fel, de lenyügözni csak az
erény és kedvesség tud.
A búnöktöl büntetéssel riasztanak el, de az erényt tisz·
tességadással is megkívántatják. Jeles embereknek és azoknak,
akik a% ország dolgában érdemeket szereztek, a tereken szobrokat állítanak, jól végzett munká.juk emlékezetére és hogy
rési példájuk dicsóségre sarkallja és erényre indítsa az utódokat.
Aki hivatal elnyerésére törtet, ne remélje, hogy el~ri.
A. hivatalnok nem gögös és félelmetes: szeretettel érintkeznek
vele, atyának nevezik és így is viselkedik. önként megadják
neki a kellö tiszteletet, ezt nem kell kényszerrel kicsikarni.
Még a fejedelmet se öltözet és korona jelzi, hanem elötte hordott gabonakéve, mint a fc5papokat a viaszgyertya.
Nagyon kevés törvényük van, kevés intézkedéssel beérik.
Kiváltképpen kárhoztatják más népeknél, hogy törvényeik és
maBYarázataik nemhogy kötetekre rúgnak, de v~gtelenné nyul.
nak. Ok igazságtalannak tartják, hogy az embereket számosabb
törvényre kötelezik, mint amennyit elolvashatnának, és horná·
lyosabbak, semhogy bárki megérthetné.
Véleményük szerint, ügyvédekre sincs szükség, akik ra·
vas%Ul tárgyalják az ügyeket, agyafúrtan fcjtegetik a törvényeket, mígnem mindent kimagyaráznak. Ki·ki képviselje a maga
ügy~, a bfr6nak mondja el, amit képviselőjének mondana el.
Kevesebb a csavaros beszéd és könnyebb kibogozni az igazsá.
got, ha olyan ember beszél, akit szépítgetésre jogvédö ki nem
tanított. A bíró tisztábban látja a részleteket ~s gyámolítja az
eBYszerubb embert a jártasabbak csele ellen. Nehéz lenne ezt
más népekn~l követni, ahol oly rengeteg a kusza törvény. Ez·
lel szemben náluk mindenki törvénytudó. Amint mondtam,
kevés a törvény és azt tartják a legméltányoMbb ~rtelme2és
nek, ami a legkeresetlenebb. Azt mondják, a tön~ény arra való,
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ho8Y mindenkit kötele~gére intsen. A finomabb értetm=
csak keveseknek szól, mert kevesen értik, míg az egyszerü, ki.
búv6t nem hagyó törvény mindenki számára világos. Ami a tÖ.
meget illeti, az· emberek túlnyomó részét, akikn~l legjobban
elkél az intés, ha olyan rej telmes értelmet adsz a törvénynek,
hogy nagy ész kell hozzá és hosszú magyarázat, míg megértik,
akkor inkább edd meg a törvényedet! A nép egyszeN elméje
nem tudja azt követni és eleségszerzéssel elfoglalt élete szá...
mára az nem is kézenfekvö. Más népek szövetkeznek egymással, megszegik és meg.
újítják S2erzooéseiket. Ok ezt nem teszik semelyik néppel sem.
Azt mondják, minek a szövetség: hát nem köti a természet
eléggé emberhez az embert? Aki ezzel nem törődik, miért
kötnék azt a szavak? Ez a meggyö%Ödésük szilárd, mert vidékükön nem valami híven tesznek eleget az uralkodók szövetsé·
geiknek, szerzödéseikndc. Bezzeg Európában, legalábbis nagy
részében, ahol a keresztény hit és vallás uralkodik, szent &
sértbetetlen a S%övetség tekintélye. Ré3zben azért van ez Igy,
mert az uralkodók jók és igazak, részben, mert tisztelik a pápákat és félnek tőlük. Ha a pápák kötelezettséget vállalnak,
azért a legjámborabbúl helyt is ádIanak és az összes többi ural.
kodónak is meghagyj ik, hogy teljesítsék mindennemü ígéreteiket: akik hátat fordítanak ennek, azokat igazán fópapi komolysággal és szigorúsággal szedik ráncba. Méltán DagyOD
csunya dolognak látják, ha nincs hívsé~ nok szerzódéseiben,
akik kiemelve nevezik magukat keresztény híveknek.
Ott, az tJjvilág földj ein, melyeket tőlünk oly távol érint
~Z egyenlítő délköre, ebben is különbözik az élet, az erkölcs a
mienktöl: a népek szövetségeikhez ugyanis nem hívek. Mennél
több és szentebb szertartással kötik meg, annál hamarabb bont·
ják fel. Szorgos ravaszsággal úgy fogalmazzák a szavakat, hogy
sose jelentsenek határozott kötelezettséget, könnyü köztük gán.
csot találni s a kibúvó révén a szövetséget és a húséget egy·
.
aránt kijátsszák.
Ha ilyen ravaszságot, sót: csalást, szélhámoSSÍJgot magán.
emberek szerzödéseiben találnának, nagy felháborodással kiáltanák ki szentségtelen, csapnivaló dolognak éppen azok, akik
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azzal heocegnek, ho8Y <*: csinálták ut, mert ök tanácsolták a
fejedelemnek.
Ebböl 82 következnék, hogy az igazság holmi alsóbbrendü,
pórias erény, mely mélyen alatta marad az ál1amfö magas IDéit6ságának. Vagy, hogy kétféle igazság van: az egyik a nép
számára való, mel, gyalog jár, sót földön kúszik és nem tud
sövényeken átugrálni, mert mindenféle kötelék tartj a fogva;
a másik a fejedelmi erény, mely felsóbbrendü a népinél, sokkal szabadabb értelmezésü: neki csak az tilos, amit nem akar.
Azt hiszem, a fejedelmeknek az a szokása, hogy szövetségeikben nem járnak el híven, oka annak, hogy a seholsincsiek egyáltalában nem kötnek szövetséget. Ha mifelénk élnének, bizonyua megváltoztatnák véleményüket!
Egyébként úgy látják, legjobb arra az álláspontra helyezkedniök, hogy fittyet hánynak a szövetkezés rossz szokásának.
B>ból ugyanis azt kellene következtetni, hogy a természet
semmiféle közösséggel nem kapcsol össze népet néppel, melyeket csekély közön csak valami domb, vagy patak választ el:
ellenségek, egymás gyermekeinek rosszakarói és kölcsönösen
méltán pus%tulást vihetnek egymásra, hacsak ezt szerzödéssel
nem tilalmazzák. De még ha meg is egyeztek, nincs köztük barátság, marad lehetőség a rablásra, ha a szövetségi szerzödés
fog al mazásánál valamelyik oktalanul nem tilalmazta ezt elég
6vatos kifej~sekkel.
Az, ö felfogásuk ezzel szemben 12, hogy senkit sem tartanak ell en ségiikn ek, akitől nem szenvedtek sérelmet. Szövetség
helyett kapcsolatot teremt a természet. Jobban ~s erösebben
köti össze az embereket a jóakarat, mint a szerzödés; jobban
a lélek, mint a 5%6.
A legnagyobb mértékben megvetik a háborút: merőben
vadádlati dolog, de a vadállatok nem űzik olyan alakban és
olyan buzgalommal, mint az emberek. Nem úgy gondolkodnak, mint más népek: a legnagyobb szégyennek tartják a harci
dicsöséget. Mégis, kitúzött napokon, állandóan gyakorolják a
katonai kiképzést, $Öt nemcsak a férfiak, de a nök is, hogy
alkalmasak legyenek, ha háborúskodni kell. Vakmeröen azonban nem ke%denek bele, csak határaikat védik meg vagy a
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barátaik földj~re beroban6 ellenséget verik vissza, vagy ha
emberségböl megszánnnak valamely zsarnokülte népet, maguk
erejéböl szabadítják meg a tirannus jármáb61, a szolgaságb61.
Barátaiknak nemcsak védóháborúhoz nyújtanak segítséget,
hanem elszenvedett sérelmek megtorJáska is. Ilyenkor ők indi.
tanak támadást. Ezt azonban aak akkor teszik, ha az ügyben
eleve tanácsot kértek tólük, a%t igaznak ftélték és a visszakövetelt és a visszajáró dolgot nem kapták meg. Nemcsak ellensé·
ges betörést és zsákmánylást vesznek figyelembe, de még sokkal inkább azt, ha a baráti népek naBYkereskedöinek egyenlőt
len törvényekkel, vagy jó törvények elcsav~val, jog köntösében iga%talan kárt okoznak.
Igy támadt háború a nephelogeták· érdekében az alaoJ»
liták·· ellen is. Ott j ártam elött nem sokkal vívták ezt az utopiaiak, mert nézetük szerint a nephelogeták kalmárait AlaopoJisban törv~y ürügye alatt, méltatlanság certe. AJC.á,r igaz volt
ez, akár nem, olyan elkeseredetten folyt a harc, hogy • két
fél saját haderejéhe% a szomszédos népek gyűlölete, igyekezete
és anyagi ereje is aatlakozott: így virágz6 népek t6rtek össze,
romlottak le, a bajok bajt szültek. Vége%tére az alaopoliták
szolgaságba e~ek és megadták magukat. ~s mert az utopiaiak
a nephelogetákért harcoltak, az alaopoliták ezek hatalma alá
kerültek, de ez a nép sose fogj a elérni az alaopoliták elöbbeni
virágzó állapotát. Ilyen keményen torolják meg az utopiaiak
baráta iknak anyagi kárát is.
A maguk dolgában nem ilyenek. Mert ha javaikban csal·
fán rövidülés esett, testi mivoltukban azonban nem történt
eröhatás, csak annyiban tartanak haragot, hogy megs%akítják
az érintke%ést azzal a néppel, amIg elégtételt nem kapnak.
Nem mintha magukkal kevesebbet törődnének, mint barátaik·
kal, de 320k anyagi károsodását szigorúbban veszik, mint a ma·
gukét, mert azok nagykereskedöi magánvagyonukat vesztik ~
ezt a csapást súlyosan megsínylik. Ok maguk azonban csak a
közvasronban szenvednek kárt, e% pedig bőven van otthon, sót
• v8lfJé).,1] (felhő) szóból: fellegiek - mintha azt mondanók:
ha!dbeJíek.
··ao).,6 (v3k) és 1tÓ~tS (város): SehClJvár.
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fölösen, különben ki se szálUtották volna. Vagyis, a bajt úgy.
szólván senki se érezte meg. Ha pedig valamely polgárukat
valahol megcsonkítj. vagy megölik, akár állami határozatból
történt, akár magánügyböl kifolyóan: követek útján felhánytorgatj álc s ha a tetteseket büntetésre ki nem adj álc, nyomban hadat üzennek. A kiadott bűnösöket halál lal vagy szolRasiggal
sújtják.
A véres gyözelmet nemcsak szánják, de szégyenlik is.
mert úgy gondolják: az értékes árut is ostobaság túlfizetni. Dicsóségük, ha az ellenséget mesterséggel, csellel, költséggel
nyomták el, ezért nyilvános diadalmenetet tartanak, a jólvégzett munkár61 emléket állítanak. De akkor kérkednek csak
igazán, hogy erényesen cselekedtek, ha az ész erejével gyözedelmeskedtek, ahogy az emberen kivül nem tud semmi lelkes

élölény. A háborúban arra az egyre törekszenek, hogy azt érjék
el, amit, ha előbb megkapnak, nem indítottak volna háborút.
de ha ez lehetetlenné vált, oly kemény megtorlást kívánnak
azokt61, akiknek e tblyt tulajdonítják, hogy a rémület a jövőben elriassza a vakmeröket. Ezt akarják és ennek elérésére
a legcélirányosabban igyekeznek, mégpedi~ úgy, hogy inkább
a veszedelmet kívánják kikeriilni, minthogy hírt, dicsöséget
szerezzenek. Mihelyt tehát hadat üzennek, tesznek arról, hogy
titkon és egyszerre, az ellenséges föld legfeltünöbb helyein,
~1ját, hivatalos pecsét j ükkel megerösített plakátok jelenjenek
meg, melyeken hatalmas jutalmat fgérnek annak, aki elteszi
láb al61 az ellenséges uralkod6t; aztán kisebb, bár el~g tekintélyes jutalmat tűznek ki mások fej eiért, kiknek nevét ugyanazon frWkban felsorolják, ezeket tartják az ellenük val6 ügyben a fejedelem befolyásol6inak. Másutt az ellenség erkölcsével árvereIni, kereskedni, becstelenségnek, elfajzott lélek csúf bünének tartják, ők azonban
nagy dicsöségnek veszik, ha okosságukkal ilyen módon
háborút végezhetnek csata nélkül; söt emberség és könyörület,
ha kevés bünös halála révén menekszik meg sok ártatlan élet,
kik harcon vesznének, tölük is, az ellenkezö részen is, melynek
sokaságát és népét épúgy sajnálják, mint a magukét, tudván,
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hogy nem saját szántuJcb61 keveredtek hadba, hanem fejedele
meik özték öket ebbe az őrületbe.
Ha a dolog így nem megy, elhintik a viS%ály magvait: az
uralkodó fivérét vagy más elökelöséget a tr6n remb1yével kecsegtetnek. Ha meglankadnak a belviszályok, szomszédos népeket uszítanak, ugratnak az ellen~gre, elóráncigálva valami
régi jogómet, ami sose hiányzik az uralkodóknü. Ma.~uk,
anyagi segítséget ígérnek a harchoz, folyvást ontják a pénzt,
de nem saját polgáraik vérét, mert csak erre az egyre vigyáznak. Magukkal annyira fösvénykednek, hogy még az ellensé·
ges királyért se áldoznának fel senkit. Máshonnan toboroznak harcra zsoldosokat, különöseD a
zapolétok· közül. Ez a nép Utopiát61 ötszázezer lép&nyire la·
kik, kelet fel~, félelmetes, parlagi, vad; nagyon szeretik szülöföldjük erdeit, meredek hegyeit. - Nagyrészt vadászatból és
l'ablásb61 élnek, csak háborúskodásra születtek. Szorgosan
keresik erre az alkalmat s ha kiná1kozik, örömest megragadják,
nagyszámban vonulnak ki és olcsón felajánlják magukat bárki·
nek, aki zsoldost keres. Az életnek csak azt az útját ismerik,
ahol a halál jár. - Utopia érdekében bárki ellen hadakozik ez
a nép. Nincs rá gondjuk, hányan pusztulnak közülük, sat,
úgy gondolják, hogy szolgálatot tesznek az emberiségnek, ha
ez I csúf és gaz nép tisztúl a világból. Utopia városaiban csak azokat toborozzák zsoldosnak, akik
önként jelentke%nek, mert akaratlanul senkit sem visznek kül~
hadakozásra. Meggyözödtek ugyanis arr61, hogy aki természe.
[énél fogva félénk, nemcsak maga nem lesz serény, de félelme át.
ragad társaira is. Ha a%onban hazájukba tör be a harc, az ilyen
~ávákat, ha j6erejöek, derekabbak közé vegyesen osztják ha·
jókra, vagy bástyákon sz6rják szét, ahonnan szökni nem lehet.
Itt szégyelik maRUkat saját népük előtt, futásra sincs ~ny,
az ellenség torkában megszíínik félszük és a végső S%ükségböl
gyakran erényt csinálnak.
• Vitás fnelmü sz6jAtfk. Egyesek szerint túlszaporodott nemze·
múok szerint, olyan n~ mely vásúra viszi blJr~: bfrfn·
halók. A ~v'jciakra vonatkozik, akik közismert hazaszereteriik
ell~nére Eur6pa ÖSSZ~S fej~~lmeinek hivatásos zsoldoskatonái voltak.
tet jelent,
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Miképpen külső hadra senkit sem visznek akaratlan, vi.
szont a nöket nem tiltják el attól, hogy férjeiket önként kavessék a sereggel, sót buzdítják és dícsérik aket ezért. Férj ük·
kel együtt állitják 6ket hadirendbe. Ilyenkor mindenkit gyerekei, szomszédai, rokonai kömyeznek, hogy az egymáshoz
I~gközelebb á1l6k legyenek egymás kölcsönös segítségére, akiket a természet leginkább ösztönöz arra, hogy támogassák egymást. Legnagyobb gyalázat, ha házastárs párja nélkül tér haza,
vagy fi6 s%iileje nélkül. Ezért, ha kézitusára kerül sor és az
ellenség megveti lábát, hossz6, véres harcon, az utolsó emberig
küzdenek.
Gondot viselnek arra, hogy maguknak ne kelljen harcba
menniök, hogy szegödött csapatokat küldhessenek hadba, de
mikor el nem kerülhetik, hogy ők elegyedjenek csatiba, oly
rettenhetetlenül állanak meg, mint amilyen okosan tétováztak, mí8 lehetett. A nemes lelkeket mindenütt me81ankasztja az aggodalom.
Itt azonban az otthonvalók élése biztosItva van 5 ut6daikr61
való SOridvisel~ se a~aszt;a 6ket. Ezért fenklSltek és nem türnek vereséget.
Katonai dolgokban való jártasságuk is bizalmat önt beléjük. Ehhez járul a virtus, melyet gyermekkorukt61 fogva az
oktatás és az állam jeles berendezkedései révén nyert derék
nézetekb61 merftettek. ~letüket ezért nem tartják oly hitványnak, ho8Y merészen játszanak vele, sem oly gyalhatosan drágának, hogy az%al aljasul fösvénykedjenek, midön a becsület követeI i kockáztatását. Tiborukat nagy szorBOsan, széles, mély árokkal erősítik
meg, a kiásott földet befelé hányják. Nem szolgákkal végeztetik e2t a munkát, maguk a kato~ mfvelkednek vele. Mun·
kába áll az egész sereg, kivéve, akik hirtelen meglepetések ellen
a s&ncokon állanak őrt. Ilyen sok kéz aztán hamar végez nagy
kiterjedésű hely gondos megerősítésével.
Van védófegyvenetük a csapások elhárítására, ez azonban
nem gátolja mozgásukat, de még úszásnál sincs terhükre. Az
6szás ugyanis a katonai kiképZ& elsó elemei ~. tartozik. Lovasok és gyalogosok egyadDt veszedelmes biztonsággal ropitik hajít6fegyverüJ távolra a nyírat. KözeJharcban nemc~ak a
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kardot, de a csatabárdot is kezelik, melynek nemcsak éle. de
sólya is halálthozó, tehát szúrása, ütése is.
Leleményesek ahadigépek kigondolásában. Amit készítet..
tek, gondosan rejtegetik, hogy Qükségük elÖlt nyilvánosságra
ne kerüljenek, mert úgy játékszerré válnának, nem használat
tárBYává. Gyártásuknál fó szempontj uk, hogy könnyen szállíthassák és kényelmesen- kezelhessék.
Az ellenséggel kötött fegyverszünetet oly szentül megtartják, hogy még kihívásra sem szegik meg. Nem. pusztítják el
az ellen~ges földet, a vetést sem égetik fel s lchetóleg arra is
vigyáznak, hoBY Bfalogok, lovak lába le ne tapossa, tudván,
hogy az az ö S%ámukra nó.
Fegyvertelent nem bántanak, legfeljebb kémet. - A be·
h6dolt városokat védelmükbe veszik, a megvívottakat nem
fosztják ki, de megölik azokat, akik megakadályozták a megadást, a többi védöt rabszolgaságba hajtják. A polgárok tömegét nem bántják. Háború végeztével kiadásaikat nem· barátaikkal téríttctik
meg, akikért síkra szálltak, hanem a le8Yözöttekkel. E címen
Irészben pénzt kívánnak, melyet hasonló hadicélokra tartalékolnak, részben mezóségeket, melyek áJIadóan nagy jövedelmet
jelentenek. Ha valamely király fegyvert kovácsol ellenük, hogy betörjön területük re, határaikon kívül, nagy eróvel vonulnak ki
vele szemben, mert vigyáznak, ~08Y a háború lehetóleg ne az
ö földjükön folyjék és ne kerüljenek olyan szükségbe, h08f
külföldi segftséget kelljen szigetükre hozniok.
Többféle vallás van, nemcsak a szigeten, de még az egyes
városokban is. Némelyek a napot istenítik, mások a holdat,
e8Y~k más bolygócsillagokat. Olyanok is vannak, akik istennek, sót legföbb istennek tartanak néhai híres, erényes, kivál6
embereket. De a legnagyobb s egyben a legokosabb rész nem
aekben hisz, hanem Ismeretlen Egy Istenséget tisztel, aki
örökkévaló, mérhetetlen, megmagyarúhatatlan, emberi ésZS%el
föl nem fogható s a világminden~get nem anyagi mivoltában,
hanem erejével hatja it. Atyának nevezik, egyedül neki tut~j.
donítják minden dolog kezdetét, gyarapodását, haladását,
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változását és végét, senki másnak meg nem adják ~ isteni tiszteletet. Bár mindnyájan mást hisznek, egyben mindnyájan
megegyeznek. Vallják, hogy van egy legföbb lény, aki ügyel és
gondot visel a mindenségre. - Abban azonban már különböznek, hogy kit tartanak ennek. Hirdetik mégis, hogy bárki is,
akit Jegföbb lénynek neveznek: az maga a természet: az összes
nemzetek egyedül ezt vallják egy értelemmel a minden dolgokat kormányzó fölségnek, istenségnek.
Egyébként fokozatosan mind elhagyják a különféle találgatásokkal és e8Y hitben egyesülnek, mely mind a többit felülhaladja értelmével. Végezetre, tölünk Krisztus nevét is meghallották, tanításait, erkölcsét, csodáit s annyi vértanunak nem kevésbé csodás
állhatatosságát, kiknek önként ontott vére szerteszéjjel oly számos nemzeteket vezérelt követésére. Nem is hinnétek, milyen
kész lélekkel csatlakoztak hozzá ők is! Azt hiszem, naBY oka lehetett ennek az is, hogy tetszett
nekik, amit Krisztus tanítványainak közös életéről hallottak,
ami a keresztények legigazibb egyesüléseiben máig is divatozik.
Bármi okból is történt, sokan tértek át hirunkre s elnyerték a
szent keresztvizet. Pap, sajnos, nem volt négyünk között, kettő
elhúnytával ugyanis csak ennyien maradtunk. A többi szentségröl is tudomást szere-zvén, megértették, hogy azokat csak pap
szolgáltathatja ki s így hiába óhajtják. De csak annál hevesebben kívánták. A többiek, ha nem is csatlakoztak a keresztény valláshoz.
senkit se riasztanak visS%a attól s nem is üldözik híveinket.
Ottl~em idején gyülekezetünkböl csak egyet büntettek meg.
Ez, mihelyt megtért, 6vásunk ellenére, nagyobb buzgalommal.
mint okossággal, nyilvánosan kezdte prédikálni a keresztény
hitet, mígnem úgy tüzbejött, hogy istentiszeletünket nemcsak
fölébe helyezte nlinden másnak, hanem kárhoztatta is a többit.
hogy istentelenek, hogy híveik káromlók és szentségtörők.
akikre örök kárhozat tüze vár. Mikor már sokáig szólt így, lefogták, de nem vallásgyalázásért vonták felelösségre, hanem
azért, mert csödületet támasztott a nép közt. Büntetésül száműzték. Legrégibb törvényeik közé tartozik ugyanis, hogy senkinek sem róható terhére vallásos hite.
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Mindjárt eleintén tudniillik Utopus király hallotta, hogy
jötte elött a lakos~g állandóan vallási civ6dásokba merült.
Megtudta, hogy egységük megbomlott, felekezetenként harcoltak hazájukért s íM adtak neki alkalmat arra, hogy mindüket
legyőzze. Midőn tehát diadalt nyert, mindenekelött elrendelte,
hogy ki-ki azt a vallást követheti, melyet akar. Fellépnie is szabad, hogy másokat a maga hitére nyerj en, de sajátjának javát
csak szeliden, szerényen indokolja, a többit éles hangon ne
szidja. es ha rábeszéléssel nem győzi, eröhatalomhoz nem
nyúlhat, a sértéseket pedig fojtsa magába. A kihívóan vitá2ót
számüzetéssel vagy szolgasággal sújtják. Seholsincs ezt nemcsak
a béke érdekében rendelte el, melyet a folytonos vetélkedés
és engesztelhetetlen gyülölség fenekestül felforgat, de úgy vélte,
hogy ez magának a vallásnak is javára való. Bizonytalanságban
volt és nem merte eldönteni, vajjon nem Isten kívánja-e sokféle, sokfajta tiszteletét és nem súgalmaz-e mindenkinek mást.
Ogy ítélte, val6ban vakmerőség és ostobaság eröszakkal és fenyegetésekkel követelni, hogy mindenki azt lássa igaznak, amit
te hiszel. Könnyú volt előre látnia, hogyha egy az igazi s a
többi hit mind hamis, a jövöben okszeru és szerény térítéssel is,
csupán az igazság ereje által, az igaz hit amúgyis felülkerekedik ~s diadalmaskodik. De a legjobb és legszentebb vallás is
elvész ostoba vélekedések között, mint dudvában és tüskébcll
a kalászok, ha fegyveresen ~s kavarodásban folyik a küzdelem:
a legrosszabb emberek bírják ezt ugyanis a legmakacsabbul.
Az egész ügyet tehát eldöntetlenül hagyta és. szabadjára engedte, hogy ki-ki mit higyjen. Csak azt tiltotta meg szentül és
szigocúan: senki se zülljék le az emberi természet: mélt6ságából annyira, hogy egyaránt halandónak tartsa a testet és a lelket, vagy hogy ut higyje: a világ magától mozog, nincs gondviselés. Az ilyen lelkületű nem kap tisztséget, hJvataJt, közmegbizatást. Megvetik, mert tespedt, alantas természet. Meg ugyan
nem büntetik, mert felfogásuk szerint mindenki hihet, amit
akar. Fenyegetéssel se kénvszerítik senki lelkét alakoskodásra.
A színlelést ugyanis nem kívánják, mert csodás módon gyűlö
lik a hazugságot, mint a csalás testvérét. Tiltják azonban, hogy
az ilyen ember a maga igazáért vitázzék, kivált a ntp közt.
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Nem óvják ellenben, hogy papok és tekintélyes ~ll1bcrek közt
cselekedje ezt, sót buzdítják is, remélvén, hogy magyarázatuk
elűzi

balgaságát. -

Bizonysággal tartják és állapítják meg, hogy az emberre
hallatlan boldogsáS vár a túlvilágon. Ezért, bár siránkoznak
minden betegségeD, a halálon azonban nem, kivéve, ha alt látják, hogy valaki swrongva és kelletlen távozik az életböl. Hiszen rossz elójel, ha a lélek oly reménytelen, oly rossz az ön·
tudata, hogy fél eltávo%ni és retteg a leendő biintctéstöl. Dc
nem is lehet Istennek kedves az olyan jövevény, aki örömest
nem fut hivásra, hanem akarata ellenére és ellenkezve von·
szolódik oda. Borzadnak az ilyenféle haláltól, akik látják. A%
{BY haltakat búsan és csendben temetik. Könyörögve tárják ke·
züket a kegyes Istenhez, hogy irgalmasan nézze el gyöngéit.
A%tán elföldeIik a tetemet. De akik nagy jóreménysésgel, szár.
nyalva távoznak, azokat nem gyászoljik. ~nekszóval kísérik
temetését, a nagy Isten kedvébe ajánlják lelkét s inkább tisztelettel, mint gyásszal égetik el. A helyszínen emléket állítanak.
felróva rá a% elhúnyt érdemeit. Hazatérve, erkölcsei ről és tetteiről emlékeznek, élete dolgaiból legtöbbször és legszívesebben
boldog kimúlását emlegetve. Azt tartják, az élöket hathatósan
ös2tökéli az erényre, ha a halottak derekasságáról beszélgetnek,
azoknak is kedves tisztelet, mert nézetük szerint, álnbár ahalan·
dók BYenge S%emei nem látják öket, jelen vannak beszélgetéseiknél. Méltó ugyanis a megboldogultak sorsáboz, hogy szaba·
don járhassanak, ahová akarnak és szivtelenséget tétele%tlénk
fcl róluk, ha hinnők, hogy nem akarják látni barátaikat, akik·
kel együtt éltek kölcsönös szeretetben, kedvességben. Azt következtetik, hogy s%eretetük se csökken, inkább növekszik ~
halál után, mint minden egyéb java a jáembernek. Hiszik tehát, hogy a holtak az élők közt forognak, figyelik szavukat,
tettüket. Több bizodalommal fognak dolgaikba, amiért ilyen
lelkek ör%ik öket és az ősök jelenléte viSS%atartja öket a titkos
becstelenségtöJ. Istennek tetsző tiw:eletnek tartják a természetben való
elmélyedést és dicSÓítését. Sokan vannak olyanok is, akik a
hittől vezérelve, nem törődnek a tanulással, nem gyakorolnak mesterséget, de éppenséggel nem hevernek tétleniiI. Azt

vallják, hogy a halál után jövendö boldogságot csak munkával,
mindenféle jó cselekedettel lehet elérni" Ezért egyesek betegeket
ápolnak, mások utat javítanak, árkot tisztítanak, hidat tataroznak, gyepet, homokot, követ ásnak, fat döntenek és hasogatnak, kocsin szállítják a városba a fát, a termést és másféléket.
Nemcsak a köznek, de a magánosoknak is szolgáJnak, jobban,
mint a rabszolgák. Bármi nehéz, kemény, piszkos munka
akad, aminek fárasztó, undok, elkeseritö volta miatt legtöbben
visszariadnak, ök mindezt önként vállalják, másoknak nyugságot szereznek, maguknak pedig a folytonos munka és vesződ
ség jut. Mások életét nem fitymálják, a magukét se hánytorgatják. Annál nagyobb tiszteletben állanak mindeneknél, mennél inkább rabszoJgaszetüen viselkednek. Papok is vannak, nagyon szentéletüek, de számuk kevés,
városonként mindÖSS%e tizenhárom; templomuk is csak ennyi.
- A nép választja öket, akár a tisztviselöket s hogy vetélkedés ne legyen, titkos szavazással. A megválasztottakat a papi
testület felszenteli. Vezetik az istentiszteletet, gondozzák a vallá&okat és egyben erkölcsbírák. Nagy szégyen, ha valakit ma·
guk elé idéznek és megdorgálják tisztesséstelen életm6dja
miatt. Buzdítás, intés az ö dolguk; büntetés, a vétkesek üldözése pedig a fejedelem tis%te és a hatóságoké; ök legfeljebb al
S%entségektöl tilthatják el, akiket alávaló rosszaknak tartanak.
Ok nevelik a 8Yerm~eket, 1% ifjúságot. Elöbb erkölcsöt
és erényt tanítanak, aztán következik a tudomány. Nagy igyekezettel ugyanis azon vannak, hogy a kisfiúk zsenge és hajlíthat6 lelkébe helyes nézeteket csöpögtessenek államuk örepdésének javára. Ha e-zek gyermekkorban megfogannak, egész
életében kísérik a férfit az állam nagy has%nára, melynek bajai
ferde nézetekböl szoktak származni. A papok felesé~ gondosan választják ki a nép közül. Vannak papnök is, mert a papságból a nők sincsenek kizárva, de ritkán választják meg öket,
akkor is csak özvegyeket és korosakat. - Azért van olyan kevés
papjuk, hogy meg ne csorbuljon a most oly nagyrabecsült testület tekintélye, ha sokan részesülnek e tisztségben. Kiváltképpen azért, mert nézetük szerint nehéz sok derék embert találni,
akik méltók e tisztségre, melynek viseléséhez nem elég a közepes
yirtus. Külsó nemzeteknél sincs kisebb tekintélyük, mint ott·
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hon. b könnyen érthető s tudom, nliböl ered: Szemük láttára
csatáznak, a seregek, tőlük nem messze helyezkednek el, szent
köntöseikben térdreborulnak, kezüket égre tárj álc s elóször békéért únádkoznak, majd övéik Bfözelméért, de úgy, hogy egyik
fél se vérezzék. Ha övéik győznek, lerohannak a csatasorba s
megakadályozzák, hogy kegyetlenkedjenek a legyözötteken.
Biztos az élete annak, aki csak látja is megjelenésüket és szóJítja öket. Aki pedig lengő köntösüket érinti, minden java
ment a hadi sérelmektól.
Minden hónap és minden év első és utolsó napja ün·
nep. - Látni náluk remek templomokat is, melyek nemcsak
müvésziek, de rengeteg nép befogadására alkalmasak. Kell is,
hogy így legyen, mert nincs sok templomuk. Valamennyiben
homály dereng, de nem építési hibábóJ, hanem a papok tanácsára csinálták így, mert azt tartják, a fölös világosság zavarja
az elmélyülést, míg a szűkös, bizonytalan fényben magába
száll a lélek és haj lamosabb a hitre. Bár nincs mindüknek közös hite, sokféle van és különbözö, mégis mintha más-más
úton egy cél felé haladnának: egyformán lsten terméS%etét
imádják. Altalában minden vallásnak megfelel mindaz, ami
templomaikban látható és hallható. - Nincs oly imá:juk se.
melyet el ne mondhatna bármely felekezet.
A h6. vagy évvégi ünnepen böjtölnek vecsernyéig, aztán
a templomban gyülnek össze, hálát adni Istennek, hogy szeren·
csével múlt el a h6nap, illetve az év, melynek utolsó napját
iiiik. Másnap, idószaki kezdöünnepcn, hajnalban sereglenek a
templomba, hogy az ünneppel kezdödö h6nap, illetve év Rerencséjéért, boldogságáért könyörögjenek. Mielött az idószakot
végzö ünnepen templomba mennének, a feleség otthon férje
Jába elé borul, a BYermekek szüleik elé, bűnösnek vallják magukat és bocsánatot kérnek vétkükért, ha bármit mulasztottak
,·a81 hanyagok voltak kötelességükben. Ilyen elégtétellel tisz·
títják el a házi egyetértés fellegeit s tiszta, szelid lélekkel men·
nek az istentiszteletre. Mert hitük S%erint, bűnük büntetésének
nagy félelmében addig nem járulnak a szertartáshoz, míg kuszáltak, míg tudják, hogy valakire haragusznak, gyű lölködnek:
míg lelkük meg nem bocsátott, meg nem enyhült.
A templomba érve, a férfiak jobbra, a nök balra vonul·
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nak, aztán úgy telepednek le. hogy minden ház férfitagjai a
családapa elött ülnek, a nök csapatát a családanya %árja be. Igy
gondoskodnak arról, hogy nyilvánosan is azok ügyeljenek mindenkire, akinek tekintélye és fegyelme alatt áll otthon is. Tömjént gyújtanak és más illatszereket, kedvelik a sok
viaszgyertyát. Tudják, hogy mindez mitse jelent lsten természetének, akárcsak az emberi imák, de tetszik nekik a tiszteletnek Cl
az ártatlan neme és nem tudom, "hogyan: az illatok, fények l:~
egyB> szertartások magamos érzést keltenek az emberben és
számyalóbb lélekkel repes lsten tiszteletére. Midón a pap szent öltözetében elöször lép elö rejtett helyéből, hirtelen mind imádkozva borulnak a földre. Mindenütt
olyan csönd támad, hogy ez maga is félelmet kelt, mintha vaI~ely istenség jelent volna meg. Kis idó mulva, a pap jelére,
felkelnek a földról, mire muzsikál6 szerszámok kíséretében
Isten dícséretét zengik.
Végezetre pap és nép előírt szavakkal ünnepélyes im,iJságot mond, me!y úgy van szerkesztve, hogy mindenki elmondhatja, bármi is a hite. ..~z imádságban ki-ki a teremtés, gonllviselés és minden javak szerzójének vallja Istent. Hálát ad a
kapott jótéteményekért, kivált azért, hogy öt Isten kegyelJne
ebbe az államba helyezte, mely a legboldogabb, ebben a vallásban részesítette, mely remélhelöleg a legigazabb. S ha ki bármiben tévedne és van jobb is e kettőnél, Istennek tetszöbb:
irr.ádkozik, hogy lsten j6sága ismertesse meg vele azt. Amerre
vezérli, kész Ot követni. Ha pedig ez a% államforma a legjobb
és az ö vallása a legigazabb, akkor adjon nekik álhatatosságot:
hogy e szerint éljenek, a többi embernek pedig adjon lsten
észt, hogy jussanak ugyanilyen berendezkedésekhez, .•• hacsak
nem az O kifürkészhetetlen akarata szerint való, hogy így te·
gyen és kedvét leli a különféle meggyözódé~kben.
Végül kérik, hogy könnyű halállal halva térhessenek
Hozu. Nem merészkednek azonban ennek idóhatárt szabni,
hog késön, vagy korán történjék-e; nem sértik meg lsten fölségét: sokkal inkább vennék magukra, hogy majd a legkínosabb halállal jussanak Istenhez, mintsem hogy szerencsés életpályán, sokáig leB}'eOek tóle távol.
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Az imádság elmondása után ismét földreborulnak, csak·
hamar fölkelnek, reggelizni mennek: s a nap hátralevő részét
játékkal és katonai gyakorlatokkal töltik.
Tehetségem szerint, híven írtam le nektek ennek az állaJn·
nak mibenlétét. Az a véleményem, hogy ez nemcsak a legjobb
állam, de az egyetlen, mely megérdemli az áJlam nevezetet.
Míg másutt szerte hangoztatják a közérdeket és közben a ma·
gánérdekekre van gondjuk: itt nincs magánérdek, minden te·
kintetben komolyan foglalkoznak a közjóval. Mert ki ne tudná.
hegy másutt, virágzó államokban is éhen veszhetnék, aki
elsösorban nem Bondoskodnék magától. Szükség hajtja, hogy
a maga dolgában törje magát, ne a népért, vagyis másokért.
Itt ellenben, ahol minden mindenkié, senki se aggódik, hogy
megcsorbu1 a, maga dolgában, hiszen történik gondviseJ~,
hogy telve legyenek az állami hombárok. Ott nem osztják fel
rosszhiszeműen a javakat, senki se szegény, sc koldus: mindnyájan gazdagok, mert senkinek sincs semmije. Hát ki gazdagabb ennél, kinek van kevesebb gondja és ki élhet csendesebb,
derüsebb lélekkel? Nem reszket saját eleségéért, nem zaklatja
feleségének panaszos követelödzése, nem kell fiát inségtöl féltenie, se leányát, hogy nem lesz hozománya. Tudja azonban,
hogy van elesége, biztos a boldogsága magának, övéinek, feleségének, fiainak, unokáinak, dédunokáiinak, ükunokáinak ~s
utódai minden távoli nemzedékének. Mert nemcsak a most
dolgozókra ,·an ~ondviseléSük, de a rokkantakra is, akik már
kidöltek a munkából.
Nosza, merje valaki összehasonlítani ezzel a Jnéltányos·
sággal más nemzetek igazságát! Vesszek eJ, ha bárhol csak nyo·
mát is leltem igazságnak, méltányosságnak! Mert boi az igaz~ág, ha henyélés, vagy fölösleges munkája révén tunya, fényűzö életet élhet a nemes, az aranyműves, az uzsorás, vagy bárki,
aki semmit se csinál, vagy ha csinál valamit, abból semmi
haszna a köznek. Eközben a béres, a kocsis, a mesterember. a
földműves szüntelen úgy dolgozik, hogy azt még a barom se
bírná cl, pedig oly szükségesek, hogy a% állam esztendeig se
lehetne el nélkülük. Mégis oly silányeleséghez jutnak, életük
oly sanyarú, bogi még az igavonónak is jobb sora van: az nem

77

Jolgozik folyvást, élelme is hozzáil15 s még annyiban is jobb
dolga van, hogy nem kell jövöjéért aggódnia. Míg ezek virágz6 korukban felórlödnek a munkában, s
ha az évektöl, betegségtöl elnehezülnek, nincstelenné válnak, a
hálátlan állam nem gondol annyi virrasztásukra, sok hasznos
mívelkedésükre, hanem átengedi őket a legsanyarúbb pusztulásnak. Utopiáb61 a pénz használatával együtt kiveszett minden fös.
vénység is. Mily tömeg baj tűnt el vele, a búnök mennyi hajtása van gyökerestül kitépve! Mert ki ne tudná, hogy a pénz
megszünésével megszünnBc a csalás, lopás, rablás, veszekedés.
zendülés, per, lázadás, gyűlölség, ándás, méregkever~, melyeket
naponta büntetnek, de gátját nem vethetik. A pénz ettüné~·
nek pillanatában tünnék el a félelem, aggodalom, gond, fáradság, virrasztás) sót a S%egénység is, melyet látszólag csak pénzzel lehetne eltüntetni. Ha azonban a pénzt egyS%eribe mindenütt megszüntetjük, egyszeribe megstünik vele együtt a szegénység is. Nem kételkedem abban, hogy ennek a% államnak törv~
nyeire már régen rávezethette volna a világot aká:r saját érdeke,
akár a megvált6 Krisztus tanítása, ki nagy bölcseségében nem
mondhatta tévesen, hogy mi a legjobb és jóságában se tanácsolt olyat, amit nem tartott a legjobbnak. Egyetlen s%Örnyeteg
hiúsítja csak meg, minden kórság szülóje és fejedelme: 8 Gő·
gösség! Ez boldogságát nem saját javában keresi, hanem mások bajában. A Gögösség még istenné se szeretne lenni. ha
nem maradnának s%e~nyei, akiken uralkodhatik, akiket ~rte
gethet. Boldogsága akkor ragyog, ha ezek nyomonísigához mérhető, ha kincseit mutogatva nyomhat j a, piszkálhatja Inségiiket.
Szívesen kfvánnám mindenkinek az olyanforma államot,
mint amilyen - örömemre - legalább Utopia lakóinak kijutott, kiknek ~Ietberendezése nemcsak boldoggá tette illamukat,
de emberi számítás szerint, fennál1ását örök~g biztosította is.."
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Midön Ráfáel elmondotta ezt, nagy képteleoségnek láttam ennek a népnek int~zményeiben sokféle erkölcsöt, törv6nyt.
Nemcsak hadvisclésük okait, isteni dolgaikat, vallásukat és
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ezenfelül más intézményeiket, de leJféSképpen azt, ami berende%kedésüknek fö..föalapja: hogy életük, étkük közös, hogy
pénz nélkül éldegélnek. Enélkül pedig oda minden nemesség,
nagyság, pompa, fölség, már pedig, közfelfogás szerint, csak
ettöl szép ~ dicsó igazánban az állam!
Tudtam azonban, hogy belefáradt az elbeszélésbe. Ez~rt csak dícsértem Utopia intézményeit és az ö elbe5Zélé~t;
kézenfogtam s az ebédlóbe vezettem. Mégis megjegyeztem,
hogy más alkalommal lesz még időnk, hogy e dolgok mélyére
bocsátkozzunk és alaposabban megbeszéljük. Vajha megtörténn~k ez valaha!
Kétségtelenül nagyon tud6s ember és jártas a világ dol..
8aiban, de azért elbeszéléshel nem tudok lnindenben egyet-

&teni. Szívesen belIallom migis, hogy Utopia országában sok
tioloK tlan, amit a mi áJIamaink számár,1 ;1 óhajlo!" bár nemigm Hmil,II.

MORUS TAMÁS AEGIDIUS PtTERHEZl
Kedves Péterem,
nagy örömömre szolgált, hogy Utopiámmal kapcsolatban talál6
bírálattal ismerkedtem meg. Valaki ezt a kérdést vetette fel:
Ha igaz ez a történet, sok abszurdumot látok benne; ha költött: akkor sok tekinteben helyeslem Morus véleményét.
Sok, nagy köszönettel adózom én ezért ennek az embernek, kedves Péterem, bárki légyen is IZ. Annyi bizonyos, hogy
tanult ember lehet és barátomnak tekintem. Könyvecskán megjelenésével kapcsolatban kedvesebb számomra az 6 bírálata és
felfogása, mint bárki másé. Elöször is, látom ebból, hogy átböngészte művemet, tanulmányozta, el nem 6nta fáradságát,
hogy végigolvasta az egészet ~ nemcsak úgy, hogy túlesett
rajta és lerázta magáról, mint papok a napi zsolozsmát (már
tudniillik azok, akik egyáltalában zsolozsmáznak!) de buzg6
volt és gondos, a részleteket pedig elmésen megjegyezte. Egyet.
mást kipécézett, megbírált: ez tetszik nekem, amaz nem tetszik.
Végezetül kötekedö szavában is több elismerés volt, mint azokéban, akik erönek erejével dícsértek. Szívesen bevallja ugyanis,
hogy nagy véleménnyel van felőlem. Nem mondaná ezt, ha
nem olvasott volna el alaposan. Csipked, de közben mégis
megjegyzi, hogy nem csupa abszurdum, amit Irtam. Lehet,
hogy Utopia intézményeit állam-javítás c~ljára, nem elég ügyesen tártam fel. De, hogy én is őszinte legyek vele szemben, nem értem, mi&t kell neki szemes, vagy ahogyan a görögök mondják: élestekintetü ember létére, azokban sok ab·
szurdumot találnia: mintha bizony más nemzeteknél nem lennének lehetetlen dolgok! Vagy élt-e valaha filozófus, aki az
államot, uralkod6t, sat a magánhbat úgy rendetze volna el.
hogy azon nem akadna változtatnivaló? Ha nem lenne elóttem
szent hajdani nagy férfiak emlékezete, e tekintetben bizony
(elhozhatnék tölük egyet-mást, amit kárhoztatnunk kellene és
kétségtelenül meg is clfolhatnám mindnyájuk számvetését.
Abban is dícsérem t:tlál6 ítéletét, hogy kételkedik: igaz
dolog-e ez, va~ költött. Ne ródd ezt fel neki! Ha arra vete·
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medtem, hogy az ál1amr61 {rjak, az ilyen lelenlényben sem
lenne semmi borzasztó. Igy csorduIna édes mézként a lelkekbe
a palástolt igazság. De ha {gy könnyítettem volna magamon
és visszaélnék a tömeg tudatlanságával, legalább a tudósok szá·
mára hagytam volna nyomokat, melyeken ut6lérjék találmányomat. Legalább a fejedelemnek, a folyónak, a szigetnek adtam
volna más nevet. - Utopia-s%iget, Nekeresd-város, Szárazvízfolyó, Seholsincs király! - Ha nem ragaszkodtam volna hí·
ven a valóságho%, csak nem lettem volna olyan ostoba, hoBY
ilyen barbár ~s értelmetlen neveket adjak! Egyébként, kedves Péter, látom, hogy mások milyen gyanakv6k és én milyen együgyű és hiszékeny voltam, mikor leIrtam Szavajátszó Ráfáel elbeszélését. Már most ezek az óvatos és ravasz emberek azt hiszik, hogy félrevezettem öket, nem
his7.l1elc se nekem, se történetemnek. - Ezért jól esik, hogy
S%avajátsz6 nemcsak neked és nekem mondotta el mindezt, de
sok más, tisztességes és tekintélyes embernek is. Sót, azoknak
nem kevesebbet és kisebbet, hanem többet és nagyobbakat mon·
dott. Ha már most a hitetlenkedök még eteknek se hinnének,
forduljanak személyesen Ráfáeihez. Nem halt meg mai napiglan. Minapában hallottam, Portugáliáb61 jött emberektöl, hogy
múlt március elsején ol}'an ép és egészséges volt, mint senkifia.
Kérde%Zék meg hát tlSle, mi az igazság. Ha tetszik, fogják vallatóra, . • . csak higyjék et végre, hogy nem légből kartam munkámat!
~Ij boldogul, kedves Péter, S%ép feleségeddel és kislányk&ddal együtt, akiket feleségem is melegcn köszöntet!

*
A Eordítás alapjául az Utopia 1779.-i londoni kiadása szolgált,
mel, a Probenius nyomda 1517.·j. Erasmus rendezte kiadásának le.
nyomata. - Szövegünk a teljes Utopiát adja, de nem teljesen. Morus
Rondolatmenetéb<51 semmit el nem hagytunk, de a hosszasabb okfejté.
seket és aprólékos részletezéseket türelmetlen korunk számára rövidf·
tettük. Ezekre a kihagyásokra a szövegben mindenütt gondolatjel (-)
utal s a fordftásban a gondolatjel kizáróan csak eb~n az értelemben
szerepel.

OFFICINA KÖNYVTÁR
PUTON: A LAKOMA
COLUMBUS UTAZÁSI NAPL6]A
MONTAIGNE GIDE VÁLOGATÁSÁBAN
MACHlAVELU ~S NAGY FRIGYES: A FEJEDELEM
MORUS TAMÁS: UTOPIA
MEROER.: A FORRADAL~II PÁR!S
SZSCHENYI 15TVÁN 1848-as NAPLÓJA
~GI OLASZ NOVELLÁK
SZENT ÁGOSTON VALLOMÁSAI
MARCUS AURELIUS VALLOMASAI
VOLTAIRE: CANDIDE
SKÓT BALLADÁK
DELACROIX NAPLÓJA
MARCO POLO KELETÁZSIAI tJT]A
NAPOLEON SZENT ILONAI EMÚKJRATAI
ARANY LEGENDA
·
PLUTARCHOS: CAESAR ~LETE
LAO·CE: TAO·TE-KING
MONTESQUIEU HAGYAT~KÁ8ÓL
1848/49 A NAPILAPOK TűKR~BEN
SCHUMANN: PILLANGÓK l!S KARNEVÁL
BONFINI: MÁTYÁS KIRÁLY
BÖLöNI FARKAS: UTAZÁS ~SZAKAMERIKÁBAN
TOLSZTOJ LEVELEIBal
WOOLLEY: tTR VÁROSA ~S A vrZÖZÖN
ARISTOPHANES: LYSISTRATl!
KOMNENA ANNA: ALEXlAS
KRtJDY: PEST A VILÁGHÁBORtJBAN

SENECA LEVELEIBOL

PLATON: SOKRATES vl!DOBESZ~DE
1914/18 A NAPILAPOK TOKR~BEN
PLOTINOS: AZ ISTENROL
VAN GOGH LEVELEIBal
STANl.EY: HOGYAN TALÁLTA~{ MEG LIVINGSTONETI
CORTES: MEXICO FELFEDEZ~SE
ILL~S B~LA: SPARTAaJS
DEVECSfRJ GÁBOR: AZ ~L(j KOSZTOLÁNYI
BENIT: AMERIKAI SZABADSÁG
EPIKUROS LEVELEI
ERASMUS: NYÁJAS BESZ~LGET~SEK
STEFAN ZWEIG: CASANOVA
A KORÁN
THOMAS MANN: FREUD

