
KÉZAI BÉLA:

MORUS SZENT TAMÁSRÓL
(MINIATÜR)

Mondják, hogy amikor VIII. Henriknek megvitték a szép
Boleyn Anna kivégzésének hírét, a király, aki már kora
reggel óta tenniszjátékkal szórakozott a windsori parkban,
egy pillanatra meghőkölt, a labdavetőt lassan leeresztette
húsos kezéből és hosszasan törölgette arcát, talán, hogy
leplezze riadt vendégei előtt, mennyire nem királyi ez a
pillanat, s hogy mennyire méltatlan egy percig is a szá
nalomra az a ragyogó asszony, akinek kacagását és éne
két nemrégen még hallották ezek a fák, s túl, azok a tisz
tások és kavicsos utak is, amiket most kékes reggeli köd
takart.

Feljegyezték, hogy a király a fák fölött, a párás reg
geli égre nézett, akár a nyúl, mert szeme apró volt, s most
jól látszott, milyen piros a szemhéja s körülötte a hús, de
rőt és gyérszőrű a szemöldöke is. Aztán megrezzent széles
szája és fogainak korhadt sövénye mögött feltárult az a
fekete űr, ahonnan fiatalon, egész Anglia Örömére, egy
kor a bölcseség szavai szóltak, s egy pallérozott elme nyi
latkozott meg csupa gráciával:

- My lords, ezért az asszonyért kellett meghalnia az
együgyű Morus Tamásnak ...

Lehet, hogy aztán tovább folytatták a játékot, amiben
Henrik éppúgy fáradhatatlan volt, mint a szerelemben,
akár az ivásban. De az is lehet, hogy tüstént nyergelte
tett és vad iramban elvágtatott Chelsea felé; remegő

paripáját megállította azon a zöld dombok egyikén,
amely a smithfieldi vásártér felé lankásodott, majd a
Themse szürke tükrén át hosszasan kutatott tekintete egy
fák közé bújt ház irányában, hol egykor barátja, Thomas
More úr, a szerencsétlen kancellár lakott.

*
A régi Morus-életrajzok úgy értesítenek, hogy Boleyn

Anna juttatta vérpadra Anglia "egyetlen ingéniumát", az
állhatatos kancellárt, aki az egyházi férfiak egész seregét
megszégyenítve, mint egyetlen világi hívő, megtagadta a
királyi esküt. Boleyn Anna asszonyi ösztönösséggel gyű

lölte ezt a sokszor szótlan, papos arcú, sokszor finom mo-
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dorú "királyi barátot", aki szemmelláthatóan sohasem ol
vadt fel a barátság hevében, legalább is nem VIII. Hen
rik iránt, aki hangosan és széles gesztusokkal barátkozott,
zsarnokian és nyűgösen. Barátkozott a maga számára úgy,
hogy kegyének egyetlen megnyilatkozásáért mindent kö
vetelt, becsületet és igazságot is, tehát többet annál, mint
amire a barátság kötelezett volna: szeszélyeinek, becsvá
gyának és fullasztó szenvedélyeinek kritikátlan szelgálatát.
Anne Boleyn, amikor még "nyeregben ült", egyelőre haj
lékony kedvesnek bizonyult, de túlhajlékonynak ahhoz, 
ellentétben Morussal - hogy annak a nagy királyi gyer
meknek gyanakvását egyszeriben felkeltse. Bizonyos, hogy
Thomas More néma tiltakozása erősebb gát volt az angol
nép heves tüntetésekben kirobbanó tiltakozásánál s ezt a
gátat eleinte a királyi barát fedezte, meg a méltóság te
kintélye, amit a kancellári aranylánc jelzett, de erősítette

az a hatalmas intelligencia is, amelytől a nők általában,
mert eszközeikkel nem lehetnek úrrá felette, kivált az
ilyen boleyn-i regényes és szeszélyes asszonyok nem, ön
tudatlanul elfordulnak.

A küzdelemből mégis Boleyn Anna került ki győzte

sen úgy, hogy kiszolgáltatta magát Henriknek, tehát töb
bet tett, mint amire a barátság kötelezte volna, s éppen
ezért kellett elvesznie a "baráti" Morusnak. És Henrik,
aki így a barátot feláldozta a szeretőért, azt hitte, hogy ez
a barátság a maga részéről is "vérre ment": holott csak
azt tette érte, hogy a törvényben előírt akasztás vagy fel
négyeltetés helyett, kegyesen megengedte, hogy Morus
Tamásnak hóhérbárd vegye le a fejét ...

*

Véres fejét a smithfieldi hóhér vaskaróra tűzte, hogy
lássa a szigetország minden ura és polgára: őfelségének

nincs szüksége többé Thomas More eszére és bölcseségé
re. Az Utópia szerzője hiába próbált megbecsülést szeréz
ni a humanizmus legtisztább eszméinek és a keresztény or
thodoxiának ott, ahol a terror már honosabban mozgott,
amióta a wittenbergi templomkapu küszöbe lett minden
kazamatának, amely a londoni Towertől Erdélyig épült
ebben a században. A világ ekkor ismét nyers és harcos
korszakába lépett: az ördög megjelent és köpenyén egy
kis tintafolttal, mely Luther kalamárisából fröccsent rá,
elindult, hogy bosszúból vérét vegye azoknak, akik övük
ben tollat és tarsolyukban kalamárist hordtak. Orthodox
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és eretnek, mindegy volt számára. Az okfejtés pókszálai
ból font kötelet alázatos nyakukra és a Tanok labirintu
saiból mindegyiknek megmutatta a kivezető utat. Ez az út
pedig egyformán a vérpadhoz vagy a máglyára vezette
őket. Azok a forradalmár írástudók, szentek és reformá
torok, akiknek arcvonásait a holbeini galéria oly megdöb
bentő elevenséggel őrzi, sejtettek legtöbbet az Utópia vi
lágáról, az ész, az igazság uralmáról, az emberi lélek le
hetőségeinek azokról a szféráiról, ahová álmodozni járt a
nyugtalan képzelet.

VIII. Henrik azonban a földön járt és nyugtalan lel
kiismerete hiába űzte az Utópia ismerőseihez, hogy körük
ben kipihenhesse vérengzéseinek mámorát és gyümölcs
telen szerelmeinek indulatait. Ezek a tüzek lassan állam
rezonná fagytak benne, amellyel új Anglia életét a jövőre

meghatározta. Ezeknek az egeknek hívő és balga polgárait
pedig lábuknál fogva rángatta le az izmos zsarnokság, és
csak azokat engedte maga körül tolongani, akik a feje
delmi szándékok erkölcsi igazolására vállalkoztak. A meg
dicsőült Ulenspiegel látomásai, vagy Albert Dürer apoka
lipszise tudnak csak számot adni a zavarnak arról a nagy
századáról, amelyben Thomas More, ciliciummal a dere
kán, próbálta megélni embertelen korszakát Chelseában,
a kolostorok falain kívül, honnan a feslettség kétféle em
bertípust kergetett ki a világba, azt, akit a meglazult fe
gyelem többé már nem fékezett a szélsőségek felé való
rohanásban, és azokat, akik a rendet és fegyelmet ismét
helyre akarták állítani. Mondják, hogy ezek közül sokan
eldobták a ciliciumot, amely a rendhez vagy egy életesz
ményhez fűzött ezreket, de maradtak hozzá sokan hűsége

sek: a polgári tisztségnek és a literátori céhbeliségnek
világi formaruhája alatt tovább viselték ezt a jegyet, mint
az életszentség és igazság jelvényét, arra sem számítva,
hogy haláluk után "erről fogják megismerni őket". Pedig
az egykorú közvélemény már régen felmentette e szabály
alól a kolostori élet menekültjeit, rosszalással vagy pedig
cinkosan. De ha valaki szembeszállt ezzel az új életformá
val, úgy veszett, mint ahogy Morus Tamásnak kellett vesz
nie, akinek tiszta élete titkát csak a hóhér leplezte le, ami
kor teste már a vérpadon hevert, s talán csak a vesztő

hely fölött keringő dögmadarak voltak éhesebbek azoknál,
kik a látványosságra kíváncsian a porkolábok dárdái mö
gött szorongtak, hogy lássák pusztulását egy nemes és sze
lid életnek.
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