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✒✒  Már az ókori gondolkodók is sokat

töprengtek azon, hogy milyen lehet a

legjobb, legboldogabb állam, a legered-

ményesebb kormányzás, miként kép-

zelhetõ el a leghatékonyabb hatalmi be-

rendezkedés. Az európai középkorban

a katolikus egyház krisztusi szellemisé-

ge, a Szent Ágoston által részletesen ki-

fejtett isteni állam eszmeisége uralko-

dott. A korszak utolsó periódusában a

humanizmus felelevenítette, újragon-

dolta a görög–római államelmélet tana-

it. Ennek a filozófiai irányzatnak egyik

kiemelkedõ – sokak szerint a legki-

emelkedõbb – alkotója az angol Tho-

mas More (1478–1535), latinos nevén

Thomas Morus volt. Leghíresebb, azóta

is számtalanszor kiadott, töméntelen

nyelvre lefordított, elõször 1516-ban,

Antwerpenben kinyomtatott mûve, a la-

tinul írt Utópia. Mûfajt, mégpedig pozitív

jövõképet megjelenítõ társadalomfilozó-

fiai és szépirodalmi mûfajt teremtett,

amely innen kapta a nevét, és mindmá-

ig rengeteg követõje akadt, és nyilván a

jövõben is bõven akad. Morus eszme-

futtatásának egyik sajátossága abból 

fakad, hogy õ maga is vállalt kormány-

zati szerepet, londoni fõbíró, majd a hí-

res-hírhedt angol király, VIII. Henrik

lordkancellárja volt, tehát közelrõl is-

merte a korabeli állam mûködésének

ellentmondásait. Végül az uralkodó ön-

kényének áldozata lett: az anglikán

egyház létrehozása miatt lemondott,

megtagadta a hûségesküt, ezért a király

lefejeztette. (A pápa halálának négyszá-

zadik évfordulóján szentté avatta.)

Utópia a távoli, ismeretlen vagy a ha-

jósok révén ismerni vélt óceánok egyik

szigete. Morus briliánsan érzékelteti,

hogy egy nemlétezõ világot állít az ol-

vasó elé: a név jelentése Sehol, a fõvá-

ros Láthatatlan, a fejedelem Névtelen.

Mindazonáltal a könyv elsõ részében és

a késõbbi fejezetek sok-sok elejtett

megjegyzésében a korabeli brit és euró-

pai államok, a prekapitalista gazdasági

és társadalmi rend kritikája, olykor éles

bírálata is megfogalmazódik (például

elítélõen szól az eredeti tõkefelhalmo-

zás jelenségérõl), vagyis a jövõ ábránd-

ja a jelen szatírájaként is felfogható.

Morus gyakran felidézi az elmerült

Atlantisz példáját, és Utópia ehhez ha-

sonló boldog sziget, tökéletes állam. 

A javak közös tulajdonban vannak, 

vagyis nincs magánvagyon, nincs pénz-

használat, így mindennek káros hatása

nem érvényesülhet. „[…] itt a javakat

nem osztják el hamis mértékkel, itt

nincs szegény és koldus, mivel itt sen-

kinek sincs semmije, ezért mindenki

gazdag.” Vagyis a vagyonegyenlõség 

a bõség forrása, hiszen az elosztása 

ingyenes és szükségletek szerinti. Min-

denki dolgozik (férfiak és nõk egy-

aránt), hároméves váltásokban a váro-

sokban és az azokat övezõ tanyákon.

Az ötvennégy város mindegyike szép és

tágas, mindegyiknek azonosak az intéz-

ményei, a törvényei, sõt a külsõ képük is

egyforma. Három-három küldöttük ké-

pezi a tanácskozó-döntéshozó testüle-

tet. Egyébként a termelés agráralapú, 

a földmûvelés és az állattenyésztés 

mellett az ipari tevékenység (a kézmû-

vesség) kiegészítõ jellegû, minden föld-

mûves kitanul legalább egyféle mester-

séget; a kereskedelem pedig az állam
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kezében van. Az alantasabb munkákat

(például a piacon, a mészárszéken) rab-

szolgák végzik, akik vagy büntetésbõl,

vagy hadifogolyként süllyednek e sor-

ba, de nem örökre, csak átmenetileg. 

A társadalom familiáris felépítésû, há-

romszáz család egy nemzetség, élén a

nemzetségfõvel.

A szenátus által kiválasztott, tehet-

séges ifjak lesznek – kellõ tanulás és 

elmélyülés után – a tudósok, akik a

szellemi elitet alkotják. Ha – nagy ritkán

– nem igazolják a bizalmat, visszamen-

nek a munkások közé. A mobilitás biz-

tosítéka, hogy egy-egy földmûves vagy

kézmûves is felemelkedhet a tudósok

osztályába. A városok követeit (a szená-

tus tagjait), a nemzetségfõket és a feje-

delmet (a különösebb elõjogokkal nem

rendelkezõ uralkodót) a tudósok közül

választják. Tehát itt (a képzelet világá-

ban) megvalósul a szerzõ által is sûrûn

emlegetett Platón illúziója, az államot a

bölcsek kormányozzák. Ennek követ-

keztében Utópia az ész, az értelem 

birodalma, ahol a legfontosabb, legjel-

lemzõbb emberi értékek: az emberies-

ség, a jóság (a jótett), az elõrelátás és a

hazaszeretet.

Noha a tudósok rétege kivételezett

helyzetben van, mert fizikai munkával

nem terhelik õket, Utópia minden ál-

lampolgára hozzájuthat a szellemi ja-

vakhoz. Az iskoláztatás kötelezõ jelle-

gû, így a fiúk és a lányok mindegyike

megtanul írni-olvasni; a gyermekeket a

papok oktatják, nagy gondot fordítva 

a tudományokra, az erkölcsre és a val-

lásosságra. Miután a reggeli és a vacso-

ra közös, étkezés elõtt (akárcsak a 

korabeli szerzeteseknél) „valamilyen

épületes könyvbõl olvasnak fel, de csak

röviden, hogy el ne unják”. A dolgozók

munkanapjuk pihenõidejét akár olvasás-

sal is tölthetik, és többnyire a tudomá-

nyoknak szentelik, ezáltal is közelebb

juthatnak társadalmuk egyik fõ céljá-

hoz, a szellemi örömökhöz. „[…] az ál-

lam alkotmánya azt tekinti elsõ céljá-

nak, hogy a közszükségleteik ellátása

után a polgárok minél több idõt von-

hassanak el a test szolgálatától a lélek

szabad kimûvelésére. Ebben látják

ugyanis az élet boldogságát.” Vagyis ily

módon a tömeg is a mûveltség magas

fokára emelkedhet.

A könyvnyomtatást és a papírgyártást

az európaiak ismertették meg a szigetla-

kókkal, ám az írásbeliséggel addig is 

éltek: sírkõre, háncsra, papiruszra és bõr-

re vésték, rótták a jeleket. A sziget kezde-

ti története homályos, de az bizonyos,

hogy hajdan hajótöröttek foglalták el.

Utópia államának megalapításától kezd-

ve évkönyveket adtak ki, ami azt jelen-

ti, hogy ezek ekkor – azaz 1515–1516-

ban – már ezerhétszázhatvan esztendõ

történéseit foglalták magukban, gondo-

san feljegyezve az eseményeket. Noha

az állam jól rendezett, a törvények szá-

ma feltûnõen kevés, csak annyi, ameny-

nyit a polgárok el tudnak olvasni. 

Ilyen elõzmények után érthetõ, hogy

a papír elõállításának módjára voltakép-

pen maguktól jöttek rá, miután beha-

tóan tanulmányozták a tengerjáró hajó-

kon idehozott európai papírt. Hasonló-

képp sajátították el a könyvnyomtatás

technikáját. Méghozzá olyan sikerrel,

hogy a történések idején – a tizenhato-
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dik század elején! – már sok ezer pél-

dányban nyomtatják saját írásmûveiket,

illetve másolják a tengerészektõl és az

utazóktól kapott könyveket. Tehát a

könyvkultúra magas szinten áll, és miu-

tán az írásbeliség áldásaiból a sziget

minden lakosa (még a büntetés alatt lé-

võ rabszolga is) részesül, nyilván nagy

mennyiségû kéziratos és nyomtatott do-

kumentum létezik, forog az olvasók ke-

zén. S ezekhez még hozzávehetõk a

gyermekek tankönyvei, füzetei.

Morus tökéletes államában, Utópia

szigetén szép számmal vannak könyvtá-

rak. Mint az akkoriban divatos utazási

irodalom többi darabjában, itt is egy

tengerész, Csupatûz (mennyire kifejezõ

vezetéknév!) Rafael meséli el tapasztala-

tait, élményeit az író elképzelte kom-

munisztikus, demokratikus államról. Az

elbeszélésbõl kiderül, hogy a görög iro-

dalom és tudomány nagyjait, a latin köl-

tõket és történetírókat a spanyol hajó-

sok, kereskedõk ösztönzésére kezdték

el olvasni, és mivel nyelvük rokon a gö-

röggel és a perzsával, a fordítás köny-

nyen ment. Egy helyen, az egyik rész-

letben arról számol be, hogy valamelyik

(negyedik) útjukon milyen könyveket

vittek a szigetre ajándékba, a korszerû

könyvtár megalapozására. Itt – a kései

olvasó nagy örömére is – szerzõket, sõt

imitt-amott címeket is felsorol, igaz, ki-

zárólag görög klasszikusokat.

A tengerész jókora poggyászából a

következõ könyvek kerültek a helyi ér-

deklõdõk elé (hogy aztán kellõ szám-

ban újranyomtassák azokat). Platón leg-

több mûve (Morus igen-igen tisztelte a

jeles filozófust, hatása egyértelmûen ki-

mutatható az Utópia soraiban is); Arisz-

totelész sok munkája (konkrét címek itt

sem szerepelnek); Theophrasztosz több

helyen csonka mûve, A növényekrõl; a

költõk közül Homérosz eposzai, aztán 

a tragédiaköltõk: Euripidész, Szophok-

lész (Aldus Manutius apróbetûs kiadásá-

ban), a vígjátékíró Arisztophanész; a tör-

ténetírók közül ott van Hérodotosz,

Thuküdidész, Hérodianosz, a római

korból a nagyon kedvelt Plutarkhosz;

lebilincselték a Sehol szigetieket Lukiá-

nosz elmés tréfái; nem maradt ki

Hészükhiosz és Dioszkoridész szótára;

idevetõdött a reneszánsz kori görög

grammatikus, Laszkarisz kötete is. Az

orvoslást Hippokratész kisebb munkái

és Galénosz Mikrotechné címû írása

képviselték. Morus (Rafael szájába ad-

va) megjegyezte (éppen az utóbbi szel-

lemében): Utópia lakói az orvostudo-

mányt igen nagyra becsülik, „ismeretét

a filozófia legszebb és leghasznosabb

részének tekintik, minthogy segítségé-

vel a filozófia és természet titkait föl le-

het kutatni”.

Jellegzetesen humanista gyûjtemény,

az összetétel a reneszánsz mûveltség

egyik legfontosabb vonását, a görög

kultúra adaptálását tükrözi. A másik jel-

lemzõ jegy Morus itteni zárótételében

olvasható: a sziget, a tökéletes állam

polgárai (miként a humanista gondol-

kodók) a keresztény vallást is befogad-

ták, de – és ez már elõremutató észre-

vétele – senkire nem kényszerítik rá! 

Az angol filozófus, politikus a keresz-

tény humanizmus híve, kortársait, olva-

sóit a krisztusi elvekhez óhajtaná vissza-

vezetni. ■
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